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KLUBBENS LEDER
Tidenes sommer!
Da jeg skrev lederartikkelen til forrige
nummer av MG-magasinet var vi midt i mai
og vi hadde hatt et par fine vår-uker. Jeg
skrev at jeg hadde bestemt meg for å være
optimist, og etter 3 kalde og våte somre,
håpet jeg på en fin sommer denne gang.
Wow! Snakk om å få ønsket sitt oppfylt. For
maken til sommer har vi ikke hatt i min
levetid. Det ville jo aldri ta slutt. Uke etter
uke, måned etter måned med tørt og varmt
vær. Nesten for mye av det gode. I hvert fall
for bøndene, som har smakt på utfordringer
vi forbinder med helt andre breddegrader
enn våre.

Likevel kan det se ut til at værgudene har en
litt sær sans for humor. Spesielt i forhold til
det bilmiljøet jeg ferdes i. Her på Vestlandet
hadde vi 2 - to - regnværsdager i mai. Det
var akkurat den helgen bilklubbene i
Bergen arrangerte landsdelens aller største
aktivitet, “Vårmønstringen”. Da plaskregnet
det. Da jeg kjørte fra Bergen til Røros til

vårt eget MG-Rally hadde vi
fint vær hele veien. Nøy-

aktig 5 kilometer før vi
ankom Røros kjørte vi
inn i et himla regnvær.
Og da tiden var
kommet til Norsk MG
Treff i midten av au-

gust var det slutt på
godværet, og da regnet

det hver dag på treffet.
Skulle du ha sett.

Men vi lar naturligvis ikke sånne bagateller
ødelegge gleden. Vi har hatt en fantastisk
bil-sommer både på de organiserte treffene,
og utenom. Jeg tar sjansen på å fornærme
både bønder og klima-engstelige og ønsker
meg flere slike somre. Mange flere.

Det har som vanlig vært en travel kjørese-
song i klubben. Norsk MG Rally, denne
gang på Røros, ga flotte opplevelser på
veien i et vakkert høyland. Spennende
besøk i den gamle Olavsgruva satt en ekstra
spiss på besøket. Samtidig med vårt eget
MG-rally gikk også Norwegian Sports Car
Rally av stabelen, der noen-og-førti av i alt

90 deltakere var fra MG-klubben. Det betyr
at akkurat denne helgen var det godt over
100 MG sportsbiler ute på veien. Det er
ganske sterkt.

I skrivende stund har jeg akkurat kommet
hjem fra Norsk MG Treff i Hallingdal. 
Du verden for en flott opplevelse vi får på
disse treffene. På tross av meget beskjeden
deltakerpris får vi komfortabel overnatting
og herlig, og rikelig, mat - home cooking
style. Vi begynner etter hvert å bli kjent i
fjelltraktene rundt Hallingdal. Og det er
sannelig et fint område å bli kjent i. Variert
terreng fra høyfjell til varme og rike dal-
fører er en sann fornøyelse å kjøre i. Jeg
gleder meg allerede til neste år når “treffet”
går i Sogndal. Regn med at jeg også da blir
blant de første på påmeldingslisten.

Det tredje av klubbens satsinger, “MGA-
dagene” i Stavern, måtte vi dessverre kan-
sellere denne gang. Det var rett og slett for
liten interesse. Jeg mener det var 3 eller 4
påmeldte biler, så da sier det seg selv… Vi
må naturligvis bare ta til etterretning at vi
ikke har truffet helt med dette arrange-
mentet. Vi går i tenkeboksen og vurderer
om vi skal forsøke en annen vri på MGA-
dagene, eller om vi rett og slett skal legge
det ned for godt. Stay tuned for more in-
formation.

Nå som høsten nærmer seg og kveldene blir
lenger er det snart på tide å tenke på vinter-
opplag. Det lønner seg å ta noen ganske
enkle tiltak i den forbindelse. Først og
fremst bør dere vaske bilen skikkelig. Få
vekk veistøvet så ikke det ligger på lakken
gjennom alle disse månedene. Dernest er
det faktisk lurt å skifte oljen nå, i stedet for
om våren. På den måten får motoren den
beste beskyttelsen med minst mulig slagg
gjennom den lange hvilen. Det tredje rådet
jeg vil prakke på dere er om hjulene. Pump
opp dekktrykket til hvert fall 5-6 pund mer
enn de skal ha. Det hindrer at dekkene de-
formeres av å stå stille i 5-6 måneder. Bare
husk å slippe den ekstra luften ut igjen før
dere begynner kjøringen igjen til våren.

Peter Skarsjø
Leder NMGK
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I en periode har Norsk MG
Klubb vært uten register-

fører for MGF/TF
- det håper vi DU 

kan gjøre noe med!
Antall “moderne MGer” i
klubben øker. Derfor er det
viktig at vi får tak i en med
kjennskap til modellen og
som vil bruke noe av sin fri-
tid som registerfører. 
- Lite betalt, men du kan opp-
leve glede og takknemlighet
fra medlemmer som får svar
på viktige spørsmål. Det
finnes ca. 270 biler i klubb-
ens MGF/TF-register.
KONTAKT Peter  
Mobil: 990 03 315
nmgkleder@nmgk.no

Registerfører til MGF/TF søkes!
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Fra Midget, MGB GT, MGB Roadster til F...
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Etter å ha kjørt MG Midget i 1971, MGB
GT i studietiden midt på 1970-tallet og
MGB Roadster siden 2004 gikk vi i år over
til bokstaven F i alfabetet.

Historisk så har MG-modellene brukt de
fleste av bokstavene i alfabetet som: 
M, C, D, F, J, L. K, KN, P, N, Q, R, S, SA,
TC, TB, TD, TF, WA, NB, MGA, MGB,
EX-E, MGC, RV8, XPOWER SV, MGF,
MG TF, ZA, ZB, ZT, ZT-T, ZS, ZR, MG3,
MG5, MG6, MG7, GS...

Noe av det du vil merke ved overgang til F
er at motoren ikke sitter “der den burde”!
Midtstilt Rover K-motor rett bak setene. Du
ser nesten ingen ting av motoren uten å 
demontere gitter og deksler. Det eneste du
kommer greit til er peilepinnen og ekspan-
sjonstanken for kjølevæske - to særdeles
viktige sjekkpunkter på Fen. På Ben var
motoren under panseret og alt var tilgjenge-
lig - for en overgang!

I Ben hadde vi mye plass bak setene og i
baksetet. I Fen er denne plassen nesten lik
null. Men vi er i ferd med å utvikle sys-
temer for oppbevaring også i Fen. 

Bagasjerommet er mest bak og litt foran.
Bak er det god plass til to store bagger,
ryggsekk, beauty-bag, og noen mindre kolli.
Foran er det plass til reservehjul, jekk, verk-
tøy, olje o.l. På langtur har vi med koffert
og bagasjegrind ble derfor montert ganske
raskt. 

Vi har testet Fen på en sentertur på vel 70
mil. God å kjøre, servostyring, automatgir,
lite vind og støy - det lover jo godt! 
Og forbruket av V-Power ligger på aksep-
table 0,66 l pr. mil. 

MGF 2001 & MGB 1976. En moderne og en klassisk. MGB er
den mest solgte MG-modellen - mer en 520.000 biler, elsket av 
entusiaster verden over. MGF er arvtakeren til MGB. MGB ble
produsert fra 1962 til 1980 og først i 1995, etter 15 år kom arv-
takeren MGF, produsert t.o.m. 2002. Da kom MG TF produsert
fra 2002-2005 og 2007-2011. Selv om vår MGF er 17 år kaller
vi den moderne. MGBen, 42 år gammel, kaller vi klassisk MG
med sjarm og eleganse. Ikke rart at den ble en stor suksess.   
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Per Roger Nielsen
Gift med Berit. Bor i Asker og 

tilhører Buskerud senter.

Min motorinteresse startet nok i svært
tidlig alder. Brummet det, var det topp
og enda bedre hvis det hadde hjul. Jeg
tror jeg fikk min første motorsag - en
1952 JOBU Junior – når jeg var 13-14
år gammel. Det var meget spennende
for den bråkte skikkelig. To-hulinger
har alltid stått høyt hos meg. Jeg tror
jeg var 14 når jeg fikk hendene på en
moped. Deretter ble det en Tempo
Sport 1961 modell som jeg kjøpte som
rep-objekt for 300 kroner. Etter hvert
ballet det på seg, og når jeg kom opp i
11 to-hjulinger sa Berit at det var nok!
Jeg har nå redusert til 2 stk Kawasaki
Z1-R -78 og -80 modell. 80-modellen
er forøvrig den eneste i Norge. 

Et problem med MC var at Berit ikke
ville sitte på og heller ikke kjøre selv.
Etter å ha tilbragt et par sommere med
å kjøre MC i Alpene på kryss og tvers,
vokste ønsket om å kjøre turer sammen
med Berit. 

Hun maste fælt om at hun ønsket seg
en MG. Det resulterte i at jeg meldte
henne inn i MG-klubben! Det er hun
som er hovedmedlemmet i vår familie.
Jeg er familiemedlemmet! Hun hadde
også i mange år “truet” med å kjøpe
sportsbil og slik gikk det også. Helst
ville hun ha “en gammel fin MG”, men
da satte jeg meg litt på bakbena og sa at
jeg ikke hadde tid til å skru gammel
MG! Prøv å finn en nyere, oppfordret
jeg. Slik gikk det, og en 2004 MG TF
80th Anniversary i fargen Goodwood
Green ble vår (hennes) første MG. 
Med den har vi kjørt mange fine turer

både i Norge og i utlandet. Flere flotte
turer i UK sammen med Steinar og
Kari Bråten som reiseledere. En tur
rundt Skottland har det også blitt. Det
er fantastisk å kjøre liten engelsk bil i
UK! Når Steinar drar oss inn på små-
veier vi knapt trodde fantes og møter en
syklist som må gå ut i grøfta for at vi
skal kunne passere - ja da er veien
ganske smal! 

- entusiasten Per Roger Nielsen

Besøk i Scripps Garage i Aidensfield 2013. 

3 stk. Kawasaki Z1-R. Nå er kun de to nærmeste igjen.

Aidensfield 2015.

Stein Inn på Isle of Sky 2016.

Kryssing av elv i Nord-England. 

Skottland 2016. Isle of Sky. 

Smale veier i Nord-England 2013. 



Jeg må også fremheve det gode miljøet og fellesskapet i MG-
klubben vår. MG Rally og MG Treff er flotte arrangement
som jeg alltid vil prøve å komme på. Uansett når og hvor vi
treffer på en MG, sitter det bare inkluderende og hyggelige
mennesker i disse bilene! 

Etter hvert ble jeg mer fasinert av de gamle MGene jeg også!
Det resulterte i at vi kjøpte en rød 1968 MGC Roadster, 
3 liter og rekkesekser fristet. Den sto på en låve utenfor Oslo
med kjøleproblemer. Vi overtok den slik den var og fikk fan-
tastisk hjelp fra John-Willy Andersen i Østfold. Det han ikke
kan om MGC er nesten ikke vært å kunne! Bistand til å fikse
kjøleproblemene, bygge om til LHD og montere inn elektrisk
servostyring gjorde Cen til en trofast venn på flere turer. 

Cen er en fantastisk turbil med sine 3 litere, 6 sylindre og
høyt dreiemoment på lavt turtall. I fjor kjørte vi nesten 9.000
km med den! Blant 217 MGC var vi den eneste nordiske
bilen på MGC sitt 50 års jubileum i juni på Chateu Impney i
UK. Det var en uforglemmelig opplevelse. Vi traff mange
nye MGC-venner fra store deler av verden: USA, Canada,
New Zealand, Australia, Tyskland, Nederland osv osv. Vi av-
sluttet treffet med en rundtur i Syd-England. 

I september i fjor var vi tre MGer (2xB og 1xC) som satte
kursen sydover i Europa. Vi kjørte gjennom gamle Øst-
Tyskland og Tsjekkia. I Øst-Tyskland punkterte jeg og fikk
lappet dekket, satt inn ny slange og balansert hjulet - for 20
Euro! Det var en del dårlig vær på denne turen, så et råd til
andre er å reise litt tidligere. Når vi besøkte Hitlers Ørnerede
(Kehlsteinhaus) lå skodda tett. Synd, det er en fantastisk ut-
sikt derfra. I Alpene måtte vi endre ruta litt. Grossglockner
ble stengt p.g.a. kuldegrader og mye snø når vi hadde tenkt
oss over der. I stedet kjørt vi mot Cortina og tenkte å kjøre
over Passo Falzarego. Det striregnet i Cortina og regnet ble
mer tyktflytende etter hvert som vi kom høyere opp mot
toppen på Falzarego.  

MGen er heller ikke verd-
ens beste vinterbil med
sommerdekk, så når vi
kom til topps fant vi ut at
det beste var å snu. Når vi
kjørte ned møtte vi utryk-
ningskjøretøy og vi hørte
etterpå at passet ble stengt.
Som det ene bildet viser,
greide ikke vinduspusserne
å holde snøen unna front-
ruten! Vi kjørte over flere

fine pass. Alpene er bare å anbefale! 
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Timmelsjoch før tunnelen 2017. 

På vei opp til Falzarego 2017.

>>>forts. side 6

Våre MGer på Aurlandsfjellet.

C-30003 på stranden i Danmark. 

217 MGC på ett brett. Tur til RAF-museeet. 

Mange flotte pass i Alpene.
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MG-galskapen har tydeligvis bitt meg!
For et par måneder siden tenkte jeg det
var på tide å “vokse litt” på motorsiden
og anskaffet en Brookland Green 1976
MGB GT V8. 3,5 liter og 8 sylindre
fristet. Det er en av ca 2.600 originale
MGB GTer med fabrikkmontert V8
motor. 

For tiden står den hos “doktor Jonny” i
Mysen som skal gjøre litt med den. Ny
forgasser, elektronisk tenning, skifte ut
racing bakfjærer slik at den ikke dunker
nedi hver eneste lille dump, pluss litt
andre småsaker før jeg får den hjem og
kan kose meg videre med den. 

Da er nok garasjeprosjektet hjemme
også ferdig! Den er nå isolert og kledd
samt fått standsmessig LED-downlights
som kan dempes når det blir festivitas i
garasjen med MGene våre!  

Jeg gleder meg til mange og gjerne
lange MG-turer i årene som kommer og
håper også på besøk i garasjen!

Våre to trofaste MGer gjennom flere år. Nytt familiemedlem i 2018. MGB GT V8 

>>>fra side 5

MGA-SPALTEN

Kjære MGA-ere!
Da har vi lagt bak oss en uvanlig sommer
med mye kabriolet-vær. Noen vil sikkert
synes at det var vel varmt i perioder, men
det er da mye bedre enn regn og kulde. Det
er vel rimelig å anta at alle har fått gode
opplevelser i sin stilige sportsbil denne
sommeren. 

Selv er jeg blant dem som mener at MGA
er selve definisjonen på en klassisk roadster
med flotte linjer og direkte kjørefølelse. Jeg
må innrømme at min egen MGA ikke er
helt original. Den er vel snarere det som
kalles en “restomod”. Oversatt skal det bety
noe slik som en restaurert og modifisert
gammel bil. Mitt eksemplar har fått inn-
montert en trimmet 18V motor som den har
arvet fra en MGB. Den bråker, snerrer iltert

og drar som et uvær. Servobremser er det
også blitt plass til. I tillegg har den fått en
ny Sierra 5 trinns girkasse og MGB ut-
veksling (1:3,9) på bakakslingen. I sum gir
dette en bil med tilnærmet moderne kjøre-
egenskaper, også på motorvei. Den direkte
styrefølelsen er imidlertid helt original
MGA. Dette er juks vil du kanskje si, og på
en måte har du vel rett i det. Ved å tilpasse
bilen til moderne forhold, fjerner man seg
fra slik den var for 60 år siden. Andre vil
mene at det nettopp er slik man kan sørge
for at eksemplarer av MGA fortsatt blir å se
på moderne veier. Og utviklingen stanser
ikke her. De første eksemplarer av MGA
med elektrisk motor er faktisk allerede tatt i
bruk i USA. 

Noen tar heldigvis vare på helt originale
biler, mens andre klåfingrede “mekkere”
som meg ikke kan dy oss for å prøve å for-
bedre på ting. Forhåpentligvis er det plass
til oss alle. For MGA er en vakker bil som
fortjener å bli holdt i kjørbar stand.

Dette året hadde vi planlagt MGA-dager
med feiring av MGA-registerets 40 års jub-

ileum. Vi skulle ha fellesturer og festmid-
dag. Historiske Stavern var valgt som
ramme for arrangementet. Arrangementet
ble presentert ekstra tidlig, og det ble tidlig
åpnet for påmelding. Da påmeldingsfristen
utløp 20. juni, var det bare å konstatere at vi
ikke engang kom nær det minsteantall på-
meldte som vi måtte ha. Det er ikke lett å
bli klok av dette, men vi har konkludert
med at vi neste år vil forsøke med kun en
MGA-dag, og da i form av et åpent grill-
arrangement uten påmelding. Dersom
heller ikke det skulle lykkes, så vil det
kanskje ikke bli gjort flere forsøk. Imidler-
tid er jeg fortsatt optimist og nekter å tro at
vi MGAere ikke har behov for å kunne
møtes en gang i året.

Ha en fortsatt fin høst med årets siste 
kjøreopplevelser i åpen bil.

Her presenteres stoff,
spesielt av interesse for
MGA-entusiastene. 
Hans Løvdahl, 
registerfører MGA
Mobil: 909 50 969
hans_lovdahl@hotmail.com
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Norsk MG Klubb
er en av de over
140 kjøretøy-
klubbene som eier
paraplyorganisa-
sjonen LMK. 

If Forsikring er
LMKs samarbeids-

partner og tilbyr veteranbilforsikring, bliv-
ende klassiker forsikring, lager og
restaureringsforsikring og selvsagt også
forsikring av privatbilen, andre kjøretøy,
hus, hytte, båt, reiseforsikring m.m. 

NYTT FRA LMK
Det anslås at vi har ca. 400 klubber fordelt
over hele landet med interesse for eldre
kjøretøy, og det er anslagsvis registrert
200.000 entusiastkjøretøy i Norge. Sett
opp mot befolkningstallet, er dette noe
som beviselig engasjerer ganske mange
husstander i Norge. 

LMK har tatt mål av seg å gjøre organisa-
sjonen mer synlig, og som et ledd i dette
også delta mer på klubbenes treff og 
arrangementer. Det forutsetter at vi blir 
invitert, og vi håper at dette kan bidra til
større interesse, kunnskap og engasjement
rundt mulighetene med LMK. 

WaterCircles leverer fatale regnskapstall
– mediepresset mot selskapet øker.
LMK har gjennom lengre tid påpekt større
vanskeligheter hos WaterCircles med hen-
syn til selskapets økonomiske situasjon.
All den tid at LMK, som kjent har en retts-
lig tvist med selskapet, er det naturlig at
mange trekker slutningen at dette er vår
subjektive fremstilling av saksforholdet.
WaterCircles har på sin side forsøkt å
tegne et helt annet bilde, noe som har bi-
dratt til at ikke alle LMK-kundene har
flyttet forsikringene over til IF.
Det er derfor meget interessant at pressen
nå med full tyngde har tatt tak i saken. På
fritt grunnlag er forholdene omtalt i Dag-
ens Næringsliv 08.06.2018 og i Finans-
avisen 28.06.2018. WaterCircles blir et
interessant medieobjekt da markedsfør-
ingen av flere profilerte investorer kan ha
bidratt til å lokke andre investorer inn i
selskapet. Nå kan de samme investorene
bidra til at mediekjøret mot selskapet blir
høyt og ubehagelig da alle forventninger
til lønnsomhet nå uteblir. Katastrofale
regnskapstall i 2017 og 1. kvartal i 2018,
viser en utvikling som ikke lenger ser ut til
å la seg snu. Dette er en risikofylt situa-
sjon LMK ikke er bekvem med at våre
medlemmer utsettes for, og derfor valgte
vi allerede på et tidlig tidspunkt å varsle
omkring disse forholdene. 

Viktig at flytteprosessen ikke stopper opp.
Med bakgrunn i forholdene hos Water-
Circles blir det derfor ekstra viktig at
klubber og enkeltmedlemmer sørger for å
opprettholde trykket for å flytte forsik-
ringstakerne, som tidligere hadde LMK-
forsikring, tilbake til LMK og IF. LMK
opplever stadig at medlemmer kontakter
oss og ikke er klar over at vi har byttet
samarbeidspartner. Mange blir først opp-

merksomme på dette når de blir kontaktet
av WaterCircles i forbindelse med hoved-
forfall.

Det blir derfor viktig at det på alle nivåer
informeres om følgende;
• LMK-forsikring har du bare gjennom
LMK og IF.
• LMK har ikke lenger noe samarbeid med
WaterCircles, og forsikringstakere i Water-
Circles har følgelig ingen rett til bistand fra
LMK ved vanskelige skadeoppgjør. 
• Alle WaterCircles-kunder kan enkelt flytte
sine forsikringer tilbake til IF/LMK ved å
ringe 21 49 50 37, epost lmk@if.no eller via
nettsiden www.if.no/lmk.
IF garanterer lik pris uansett hva Water-
Circles måtte tilby. Det er videre gjort ves-
entlige forbedringer i ordningen med
hensyn til dekning og egenandeler.

Norgesløpet.
Norgesløpet 2018 fant sted i Grenlands-
området med base i Langesund. Arrang-
øren var Grenland Veteranvogn Klubb, og
fra LMK stilte styreleder Torbjørn
Evanger og generalsekretær Stein
Christian Husby. For å ikke tråkke noen på
tærne vil vi neppe gjøre som Samaranch
etter Lillehammer OL og si “the best
ever...”, men det er bare å fastslå at dette
var et utrolig rikholdig og bra gjennomført
Norgesløp. 

Varaordføreren fra Bamble kommune,
Heidi Therese Herum, deltok også i løpet,
og det ble rikelig anledning til å sette
fokus på fremtidige problemstillinger
rundt bruken av veterankjøretøy.

Det ble også ytret fra både Kongsberg
Automobilselskap, arrangør Norgesløpet
2017, og Grenland Veteranvognklubb at
arrangementene hadde gitt et betydelig 
overskudd. Dette blir viktige signaler til
fremtidige arrangører av løpet. 

Norgesløpet 2019 utgår da det er tenkt et
eget jubileumsarrangement i anledning at
LMK fyller 40 år. Mer informasjon om
dette vil komme senere. 

Derimot kan vi med glede orientere at
Norgesløpet 2020 er tildelt Kjøretøyhistor-
isk Klubb Voss, som har lang erfaring med
løpet VossaRudl`n.

Med hilsen
Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK

L a n d s f o r b u n d e t  a v  M o t o r h i s t o r i s k e  K j ø r e t ø y k l u b b e r

LMKs formål og mandat
LMK er en paraplyorganisasjon for norske
kjøretøyklubber med motorhistorisk inter-
essefelt. Over 140 bilklubber er med og 
representerer over 50.000 medlemmer og
mer enn 145.000 registrerte veterankjøretøy.

Februar 1979: 10 klubber foretok den form-
elle stiftelsen av Landsrådet for Motorhistor-
iske Kjøretøyklubber. Hovedmålet var å
samordne klubbenes arrangementskalendere
samt kontakt med offentlige myndigheter. 
1989: På landsmøtet ble navnet endret til det
mer korrekte og dekkende Landsforbundet
av Motorhistoriske Kjøretøyklubber, for-
kortet LMK. Statuttene ble senere videreut-
viklet til mer omfattende vedtekter.

Forbundets vedtektsfestede formål er:
LMK er en ideell sammenslutning uten par-
tipolitiske eller økonomiske interesser. LMK
skal i en kulturbevarende ånd fremme sam-
arbeid og enhetlig holdning i saker av mot-
orhistorisk interesse. LMK skal fremme
bevaring av, forståelse for og kunnskap om
motorhistoriske kjøretøy, med særlig vekt på
kjøretøy som er 30 år og eldre. 

Forbundets virksomhet er:
LMK skal nasjonalt og internasjonalt
fremme enhetlig opptreden og samarbeid i
saker av motorhistorisk interesse som angår
motorkjøretøy nevnt under formål. 

Forbundet skal ivareta medlemsklubbenes
felles interesse ved å:
• verne om og utvikle samhørighet mellom
medlemmene og ivareta dette ved samarbeid
med offentlig myndigheter og institusjoner.
• fungere som serviceorgan for medlems-
klubbene, samt bistå med råd og veiledning i
forbindelse med virksomheten.
• samarbeide med nasjonale og internasjon-
ale organisasjoner som driver med tilsvar-
ende virksomhet.

LMK har sluttet seg til den internasjonale
definisjon av motorhistorisk kjøretøy: 
“Et motorhistorisk kjøretøy er et bevart 
mekanisk drevet kjøretøy, produsert for mer enn
30 år siden, vedlikeholdt i historisk korrekt til-
stand og ivaretatt av en person eller organisasjon
som har kjøretøyet for dets tekniske interesse og
som ikke benytter det til daglig transport, et kjøre-
tøy som kan få tildelt et FIVA-identitetskort.”

LMK utøver et nordisk samarbeide gjennom
Nordisk Motorhistorisk Forbund (NMF) og i
verden forøvrig gjennom Fédération In-
ternationale des Véhicules Anciens (FIVA).
Dette samarbeidet er særlig viktig da felles
regler innen EU-området kan få vidtrekk-
ende følger for vårt interesseområde.

Stein Christian Husby, Generalsekretær LMK
Øvre Slottsgate 2b, 0157 OSLO
Tlf. 22 41 39 00   Mob: 465 08 165
E-post:  stein.christian@lmk.no

post@lmk.no

Norgesløpet 2018 arrangert av Grenland Veteranvogn-
klubb. Veteraner på 2, 3 og 4 hjul    FOTO: Varden
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Follo til Fyn
En tur til en litt annen del av Danmark
Veldig mange som har MG har vært ett eller annet sted i Dan-
mark med den. Men hvor mange har vært på Fyn? Noen av oss
var der da den danske MG-klubben arrangerte MGCC European
Event i 2014, og det ga mersmak.

I Follo senter er vi så heldige å ha en ekte danske i styret. Jette
tok et initiativ og la en plan. Turen ble første gang omtalt på et
sentermøte 15. Mars 2017, og senterleder ble sendt hjem samme
kveld med klar beskjed fra medlemmene om at påmeldings-
skjema måtte sendes på mail umiddelbart! Det ble gjort, og etter
et døgn var turen strengt tatt overbooket. Det kalles entusiasme!

Fredag
Fredag 18. mai, mer enn ett år senere, står 22 biler i solskinnet på
Vippetangen og venter på Stena Line. Vi er et fargerikt og fint
innslag på kaia, og mange av oss tenker antagelig det samme:
Wow - er vi så mange? Om bord har vi fått reservert plass i 
restauranten, det blir en lang og god middag før vi køyer. 

Lørdag
Vel fremme i Frederikshavn kjører vi 10 minutter på dansk jord
før vi når stedet for ”morgenmad”, velkjente Wilmas Cafe. Der
setter vi spor etter oss, vi skriver en hilsen på veggen, som andre
har gjort før oss.

Så går veien videre sydover mot Hotel Christiansminde i Svend-
borg. Underveis stopper vi i Vejle for den første av mange herlige
danske lunsjer. Litt utpå kvelden når vi hotellet. Det skuffer ikke,
stranden ligger akkurat like nær som på bildene. Vi blir tatt imot
av Joan, som har fått spesielt ansvar for oss. Hun viser oss de 
reserverte parkeringsplassene, der vi kan stille bilene opp i sirkel,
som en fargerik palett.

Søndag
Etter en god dansk søndagsfrokost på terrassen setter vi kursen
mot dagens første mål, Valdemars Slot. Et staselig bygg som
kong Christian IV bygde til sin sønn Valdemar. Et populært ut-
fartssted som huser mange attraksjoner for både store og små.
Slottet tilhører nå en 13-årig gutt som har arvet det etter sin mor-
far, lensbaronen. Heldiggris? Kanskje ikke, gjelda er visst ganske
stor.

Neste stopp er et innslag for søtmonser: Besøk hos Konnerup &
Co – Chokolatier. Vi vet at dansker er gode på søtsaker, og befar-
ingen på denne eksklusive sjokoladefabrikken kan man trygt si
faller i smak... Her er det bare ekte varer og håndarbeid som
gjelder. 

Mer godt er på gang, først til Hundstrup Kro for lunsj, og så til-
bake til Christiansminde for vinsmaking før en bedre middag.
Hvordan skal dette gå?

Vel fremme på Hotel Christiansminde. 

Follo senter på      -tur til Danmark!
Tekst & Foto: Tore Lie

Vippetangen 18. mai. Danmark, her kommer vi!

Kl. 08.00 Klare for “morgenmad” på Wilmas Cafe.

Rundt Valdemars Slot var det et yrende folkeliv. !

Egen Rallyboard hører
med på senterturer i 
utlandet. 

En takk til Jan Gunnar
Fjeldberg for produk-
sjonen!
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Mandag
Mandag 21. drar vi først til Skovsgaard Gods, dansk landliv på
sitt beste. Det drives kun økologisk, og svalene turner i luften
over oss. Etter å ha fått fred i sjelen her er vi klare for ny dansk
lunsj, denne gang på Restaurant Generalen, som viser seg å være
en meget stilig gammel stall. Men det var langt fra hestefôr vi
fikk!

Så kommer turens høydepunkt for de skikkelig autofile. Langt
ute på landet ligger Strøjer-samlingen, en perle blant bilsam-
linger. Alle de utstilte bilene er klare til å kjøres når som helst. 
Vi har egen avtale, det er bare vi som er her.

Familien Strøjer har tjent gode penger på teglstein, og brukt en
god del av dem på eksotiske biler. Her kan du komme ut av tell-
ingen både når det gjelder italienske skjønnheter fra 50-tallet og
til i dag og britiske helter fra le Mans og andre sagnomsuste
steder. Pluss diverse luksusbiler av alle årganger. Og et knippe
Bugattier vakkert dandert i resepsjonen.

Tirsdag
Tirsdag er flyttedag, med oppbrudd fra Hotel Christiansminde og
kurs mot neste overnattingssted, Egense Motel på Jylland. Første
stopp på vei nordover er en ny herlig dansk lunsj på Radisson Blu
i Silkeborg. På veien videre rekker vi også innom Jysk Automo-
bilmuseum. En bilsamling nærmest litt i motsatt ende av Strøjer.
Her står det slike biler som vi kan ha i garasjen! Etter eksessene i
Strøjer-samlingen er dette litt som å komme hjem. Så sjarmer-
ende i all sin jordnærhet. 

Vel fremme i Egense blir det innkvartering med bilen rett utenfor
rommet. Ti minutters spasertur og fem minutters fergetur over til
den koselige lille byen Hals, der vi fyller restaurant Havkatten og
nyter vår festmiddag.

Onsdag
Onsdag 23. er siste turdag før hjemreise. Vi drar til Aalborg og
skal opp i Aalborgtårnet. Samtidig legger vi inn en ufrivillig test
av våre gamle bilers kjølesystem. Stillestående bytrafikk og
nærmere 30 grader blir en utfordring for en del av oss.

Underveis er det tid til å dra
innom ”godtebutikken” -
Classic Center i Glistrup.
Det blir vel feil å si at Follo
senter gikk amok her, men
det er stor aktivitet i avdel-
ingen for lettere skinnjakker
til co-driverne. De har aldri
noen gang tidligere solgt så
mange jakker på en dag!

På veien tilbake drar vi innom Jettes bror Kurt. En svært kom-
petent mekaniker som også driver med MG på fritiden. Vi møter
stor gjestfrihet i en herlig garasje. Og jammen har han ikke også
et lite verksted både her og der og rett over gaten! Kurt tar seg tid
til å kikke på noen små problemer som har utviklet seg på en bil
eller to.

Og alle kom greit hjem. Takk til Jette og Chris for fantastisk 
turopplegg!

Morgenstemning.

Det er noe spesielt med lyden fra en V12 som starter opp innendørs. 

Idyll på Skovsgaard Gods. 

Lunsj på Restaurant Generalen. 

Mer engelsk blir det ikke. 



10 MG Magasinet 3-2018MG Magasinet 3-2018

Norsk MG Rally, det tredje i rekken
gikk som vanlig av stabelen i juni. Også
som vanlig, hadde arrangørene satt
sammen en flott opplevelse for deltak-
erne. Denne gangen var det Bergstaden
Røros som sto i sentrum. Røros, etabl-
ert som gruvesamfunn i 1644, er en helt
spesiell opplevelse og krevde et MG
Rally litt utenom det vanlige. Hele lør-
dag formiddag var satt av til å rusle
rundt og oppleve den spesielle atmo-
sfæren. Værgudene stilte velvillig opp
med solskinn og nydelig vårvær så godt
som hele helgen.

Torsdag 8. juni
Det kan sikkert skrives mange ulike
historier om utreisen hjemmefra til
Røros. Min gikk fra Bergen via Sogne-
fjellet og var en herlig opplevelse med
bud om den flotte sommeren vi skulle
få. Sognefjellet er forresten en opplev-
else jeg unner alle som vil krysse
Norge øst/vest. Det er den høyeste av
de store fjellpassene og er eventyrlig
vakker. Anbefaling er herved avgitt.

Jeg har kjørt mye i vestlandsfjell i regn-
vær, men denne gang så vi ikke annet
enn blå himmel med små skydotter før
vi kom østafor. En liten halvtime før
ankomst Røros kjørte vi inn i en
skikkelig byge og ble riktig så søkk-
våte. Men heldigvis varte ikke dette
lenge. Og etterpå var det atter godvær. 

Ankomsten er alltid en hyggelig opp-
levelse på arrangementene våre. Da er
det gjensyn med gamle kjente og hil-
sing på et og annet nytt åsyn. Og maken
til hyggelig gjeng! 

Fredag 9. juni
Fredagens kjøring foregikk i sin helhet
i et helt spesielt høyfjellsterreng. Første
stopp var Olavsgruva der vi i 4 puljer

ble tatt med 50
meter ned i
grunnen og langt
inn i berget av en
sprudlende gruve-
guide, ikke veldig
ulik en vekk-
elsespredikant.
Gruvedriften som
startet for mer enn
300 år siden, fort-
satte med kom-
mersiell drift helt
frem til våre dager.
Olavsgruva ble
endelig nedlagt så
sent som i 1972.
Jeg vet ikke om jeg
skal si dessverre
eller heldigvis.
Gruvedrift er ikke

noen søndagsskole for arbeiderne.
Samtidig sørget driften for økonomisk
bæreevne til et stort og livskraftig sam-
funn der oppe i fjellene. Uansett dreier
det seg om et fantastisk stykke norsk
industri- og kulturhistorie som vi har
godt av å få et innblikk i.

Halvannen time senere var det opp-
brudd og gjensyn med landeveien
gjennom dette spesielle landskapet, helt
frem til riksgrensen mot Sverige.
Vauldalen Fjellhotell ligger bokstavelig
talt på grensen og har til alle tider levet
av handelstrafikken med broderfolket. 

Vel “hjemme” etter endt kjøring var det
ølsmaking på lokale ølsorter på 
hotellet.

Norsk MG Rally - NMGR
Tekst: Peter Skarsjø     

Foto: Peter Skarsjø, Berit Frøseth Nielsen, Kjersti Aarstad, Gun Elise Ellingstad, Erling Bruun, Erik A. Bogaard

Olavsgruva, eller Kronprins Olavs gruve, ble åpnet av Kong Olav V den 13. juni 1981, mens Olavsgruva 
som turistobjekt ble åpnet av statsminister Oddvar Nordli allerede den 26. mai 1979.

Røros, med kirken fra 1784 som har 1600 sitteplasser.

7. - 10. juni 2018

Spennende introduksjon til besøket i Olavsgruva.

Lunsj på Vauldalen Fjellhotell. 

Fra Røros hotell og MG-parkeringen.

Kjøleskaptemperatur i
gruva. kulderekorden i
Røros er –50,4 °C, satt
13. januar 1914.

Ølsmaking på lokale ølsorter fra Røros bryggeri 
fredag kveld. 



Lørdag 10. juni
Lørdagen var en meget avslappet
affære. Formiddagen var i sin helhet
viet selve bergstaden Røros. Og det var
den sannelig vel verdt. Byen er ikke
stor av utstrekning. En to-tre gater i den
ene retningen, og tre-fire kortere tverr-
gater i den andre retningen. Her var det
litt som om tiden hadde stått stille.
Mange av bygningene var fremdeles
merket med navnet til de opprinnelige
forretningsdrivende. Her er fremdeles
Lars Schankes store butikkfasade rett
over gater for Amnéus Boghandel, selv
om begge forretningene for lenge siden
er nedlagt og erstattet med annen for-
retningsdrift - som må annonsere sin
tilstedeværelse på mye mindre prang-
ende måter enn vi er vant til i våre
dager. Kirken er naturligvis verdt et
besøk om man er religiøs eller ikke.
Norske kirkebygg er som regel de flott-
este som kan oppdrives av norsk arki-
tektur, og slik er det naturligvis også i
Røros. En fantastisk særpreget kirke fra
midt på 1700-tallet står i skarp kontrast
til de lave trebygningene i byen for
øvrig.

Så var det Gymkhana. Dette har heldig-
vis blitt en tradisjon på klubbens turer
og arrangementer. Øvelsene på Gymk-
hana varierer fra gang til gang, men
fellesnevneren er at vi alltid har det
moro og er lite opptatt av resultatlisten.
Her står deltakelsen i høysetet.

Aldri en lørdag uten en litt mer formell
middagsavvikling. Og denne gangen
tok vi den helt ut. Det var kanskje ikke
akkurat Polonnaise, og hvis det var,
hadde vi neppe vunnet noen konkurr-
anse. Men du så hyggelig det var. På-
følgende festmiddag i en bilpyntet
bankettsal var naturligvis en spesiell
opplevelse, med taler og innslag fra til-
reisende dignitærer fra broderklubben i
øst.

Søndag 11. juni
Som vanlig bærer søndag bud om opp-
brudd. Noen haster av gårde tidlig,
mens andre tar det litt roligere. Selv
hadde jeg langt å kjøre, nesten like
langt som sørlendingene. Vi dro tidlig
og lot etternølerne kose seg med kaffen
når bare sporene i grusen og eksos-
duften lå igjen etter oss. På gjensyn
neste år.

Ved Olavsgruva. 

Ankomst Olavsgruva.
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Parkeringsplasens ved Olavsgruva. Gammel tømmerbygning ved Olavsgruva. 

Mange utfordrende øvelser i Gymkhanakonkurransen - både for fører og codriver. 

Full konsentrasjon - løvetannsuppen skal fraktes fortest mulig uten å søle.
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Liv og Tom Gulbrandsen ble nr. 3 i Gymkhanakonkurransen, med 118 prikker. 

Norsk MG Rally - NMGR 2018 • Røros

En av mange krevende Gymkhanaøvelser - løvetannsuppefrakting raskest mulig.  

Vinnere av Gymkhanaen var Herman Larsen og Petter Nessimo, med 96 prikker. Festmiddag i bankettsalen lørdag. 

Rita og Alf Roar Holden tok en god annenplass i Gymkhanaen, 107 prikker. Ewa Brander, leder i MG-klubben i Sverige og hennes mann Kenneth. 

10 flasker eksklusiv MG-vin til vinnere og arrangører. Buskerud senter i Falkbergetsalen. Vakre MGer inntok scenen. 
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European Event of the Year 2018 
Flims Sveits 8. - 12. august 

Tekst og foto: Håkan Sigemark    Oversatt og redigert av Sigurd Sandtveit

Årets EEOTY var lagt til Sveits i forbind-
else med feiringen av MG Car Club Switz-
erland 70 år.

Arrangementet fant sted i Flims, nesten
midt i Sveits. Da påmeldingen åpnet i fjor
ble det raskt fulltegnet - 170 biler.

På ankomstdagen onsdag var vi heldige
med været, så BBQ kunne være ute og det
var veldig hyggelig å sitte i den vakre
hagen til et av hotellene vi bodde på.
Gamle og nye MG-venner møttes, og vi
følte alle “Marque of Friendship”.

Vi hadde 2 rutealternativer hver dag, en
lang og en kort. På torsdag tok vi Legend
Tour som var 270 km lang og naturen var
fantastisk som vanlig i Alpene. Om kvelden
kjørte busser oss til en bondgård hvor det
ble servert typisk mat fra området. 

På fredag   tok vi fjellruten som tok oss til
det høyeste bebodde stedet på 2126 moh. 
Om kvelden ble middagen servert på en
topprestaurant ved en skibakke, og her var
utfordringen at 170 biler skulle kjøre opp til
2600 meters høyde på rekke og rad.
Dessverre klarte ikke alle bilene turen og
noen biler måtte snu halvveis. 

Lørdag startet i solskinn, så vi bestemte oss
for å kjøre Afrika-turen, noe som betyr en
tur på 250 km som ser ut som Afrika i 
veiboka. Turen gikk over San Bernadino-
passet. Her så vi de lokale gårdene og vi
møtte kuer på veien som nesten ikke ville
slippe oss forbi. 

Da vi feiret MG Car Club Sveits sitt 70 års
jubileum var det som vanlig mange gaver
fra de forskjellige klubbene. På slutten av
kvelden gratulerte jeg MG Car Club Germ-
any som ble tildelt European Nuffield
Trophy for 2018, som ble veldig verdsatt.

Det siste punktet på kvelden var da stafett-
pinnen ble overlevert fra MG Car Club
Switzerland til MG Car Club Catalunya
som nå tar over ansvaret for EEOTY og in-
viterte alle deltakerne til å komme til neste
EEOTY 2019, som finner sted i Barcelona
1. - 4. august 2019.

Lokale musikere spilte for oss på sine althorn. 
European Manager overrekker European Nuffield
Trophy for 2018 til Tyskland. 

“Stafettpinnen” som ble overlevert fra MG-klubben i
Sveits til den spanske MG-klubben er den norske
skistaven som Ola Thygesen overleverte til den 
italienske MG-klubben i Geiranger i 2009 da 
Norsk MG Klubb arrangerte Europatreffet. Norsk 
skihistorie ble en del av MG-historien det året!

Fra MG treff på Røros, på kirketrappa, og så til Kragerø på sommertur. 
Jeg mener det er bedre med en MGA på veien enn ti båter på fjorden!

Med hilsen Finn Walter Johansen, A1660 Buskerud senter, medlemsnummer 2131 

Fra Røros til Kragerø



ET 30 GRADERS TREFF
For 3. gang arrangerte Vestfold senter
Treff for Engelske Sportsbiler på
Stokke Bygdetun og 150 flotte biler
deltok - samme antall som i 2016. Alle
klubbens MG-sentre på Østlandet var
representert.

Enkelte hadde meldt forfall p.g.a. for
høy temperatur! - ikke i motoren, men i
topplokket til driver og codriver. Sol og
30 grader er ikke så vanlig selv i Vest-
fold, men denne sommeren var ekstrem
med 10 varme og solrike uker på rad.  

LOTTERI & SPONSORER
Også i år solgte vi MG-lodd for å
dekke deler av utgiftene senteret har til
et slikt stort arrangementet. Lotteriet er
godkjent av Lotteritilsynet. Pengene fra
lotteriet er vår eneste inntektskilde da
utstillere og publikum har gratis ad-
gang. Det skal ikke koste å stille ut
egen bil er vårt prinsipp. 

Å leie lydanlegg koster fort 4 til 5 tusen
kroner. Vi trykket opp registrerings-
skjema, utstillerskilt, plakater, lodd og
folder. I deltakermappene som vi fikk
gratis av LMK (vi takker!) la vi materi-
ellet sammen med MG-klubbens MG-
folder, LMK-folderen og oversikt over
kontakpersoner hos If Forsikring. 

Gevinster til lotteriet får vi fra hygge-
lige sponsorer som Can Import, Auto-
glum/Krefting, Unneberg Bil, Biltema,
Color Line, Meny Teie Torg, Vintage
Wheels, Pink Design, Hadeland Glass-
verk og private sponsorer. 

MG-UTSTILLING
På disse treffene har vi utstilling av
mange MG-modeller og de eldste får
som regel størst oppmersomhet. I år
presenterte vi “70 år med MG”: 
MG Midget PB 1935, MG TD 1951,
MG TD V8 1952, MGA "Wingster"
1959, MGA 1600 1959, MGB 1968,
MGC 1968, MGB GT V8 1974, MGB
V8 1978, MG RV8 1994, MGF 1999
og MG TF 135 80th Anniversary 2004. 

Takk til Per Mügge og Øivind Westby
som deltok i utstillingen med sine biler. 

På treffet var det over 50 MGer, men
Jaguar, Morgan, Triumph og Austin
Healey var også godt representert - og
Aston Martin, Lotus og en Reliant
Scimitar GTE så vi også. 

SAMARBEID MED BYGDETUNET
Vi samarbeider med Stokke Bygdetun
v/ Signe Hultgren. En takk til alle fri-
villige som arbeidet denne dagen med
salg av rømmegrøt, vafler, pølser, is,
brus og kaffe og var guider i de mange
bygningene som var åpne på treffdagen.
Da solen stekte og termometeret viste
over 30 grader kom det færre pub-
likummere enn på 2016-treffet.  

Også en stor takk til medlemmene i
Vestfold senter som deltok i arbeidet
med opphenging av seil og bannere, 
utdeling av materiell til deltakerne, 
organisering av parkering og MG-
utstillingen, salg av lodd, betjening av
sekretariatet m.m. 

KÅRING AV TREFFETS MG 
Styret i Norsk MG Klubb hadde inn-
vilget vår søknad om å bekoste en egen
plakett som vi skulle gi til “Treffets bil”
som måtte være en MG. Juryen var en-
stemmig i sitt valg: Årets bil ble en flott
MG J2 fra 1933, eid av Reiulf Helgedal
fra Mjøndalen. Gratulerer!

ENGELSKE MERKEKLUBBER
Høsten 2017 sendte vi første invitasjon
til disse merkeklubbene og fulgte opp
utover våren og forsommeren. 

NRK RADIO-AVISER-FACE BOOK
Vi har ikke økonomi til å annonsere
treffet på “betalt plass” og må derfor
finne andre gratiskanaler. Også denne
gangen var senterleder å høre direkte på
NRK Vestfoldsendingen to dager før
treffet. I tillegg ble treffet markedsført
gjennom lokalaviser og deres nettsider.
I år tok vi også i bruk Face Book for å
gjøre treffet kjent.  
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Plenen ble “dekorert” med flotte engelske sportsbiler av ulike merker, modeller og alder fra 85 år til “moderne tid”. 

Tekst: Sigurd Sandtveit  Foto: Per Arnfinn Andersen, Anne Bakken Sandtveit og Sigurd Sandtveit

Treff for 150 Engelske Sportsbiler
STOKKE I VESTFOLD 3. JUNI 2018

Alle deltakerbiler
får utdelt utstiller-
skilt til å fylle ut
egne data og plass-
ere på frontruta. 

Etter at de har
levert registreings-
skjema i sekretari-
atet får de del-
takeroblat som
viser at de er 
registrert. 

Senterleder
Sigurd inter-
vjues på 
direkten av
Guro Hatlo i
Vestfoldsend-
ingen utenfor
NRK-huset i
Tønsberg. 
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Treffets minst kjente bil var nok denne:
Reliant Scimitar GTE (SE5A) 1973 modell, eid av
Trond Aune fra Slitu. Scimitar ble produsert av bil-
fabrikken Reliant mellom 1964 og 1986. Bilen
hadde en 3 liter Ford Essex V6 motor, veide 1188 kg
og hele 5105 biler ble produsert, mest av alle Scimi-
tarmodellene. Prinsesse Anne fikk en slik bil på sin
20 års dag i 1970. 

Prisen i 1968 var £ 1.759 for en Scimitar GTE
(SE5A) mens en 3 liter MGC GT kostet £ 1.337 og
Rover 3500 £ 1.791  

Rundt en halv million Reliant-kjøretøy ble produs-
ert, og solgt i minst ni land. For en periode fra 1970-
tallet til 1990-tallet var Reliant Storbritannias største
britiskeide bilprodusent.
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Uansett bilmerke eller motortype
kan vi gi motoren et langt og godt liv!

“Motorproblemer er til å grine av!”

nsker du en motor som
går stillere, lengere og
mer effektivt?

Å skifte til en syntetisk kvalitetsolje som
Royal Purple gir mange positive utslag.
Ønsker du å gi motoren “et langt liv” bør
du gjennomføre en proff motorbehandling.

PROFF MOTORBEHANDLING 1 - 4
1) Innvendig motorvask
Mineralolje etterlater avleiringer i motoren
som begrenser oljesirkulasjon i motorens
smøresystem. Det vil redusere kompresjo-
nen, øke oljeforbruket og forårsake mange
andre oljerelaterte problemer. 

QMI INNVENDIG MOTORVASK fjerner
avleiringer og rengjør motoren innvendig.
Den inneholder ingen aggressive stoffer
som kan angripe pakninger og tetninger. 

Fordeler: Konsentrert og vannbasert, inne-
holder ikke white-spirit eller diesel. Frigjør
fastlåste stempelringer og ventiler. Myk-
gjør gummipakningene og forbedrer olje-
sirkulasjonen til alle motordelene. Øker
effekten. Inneholder smøremidler. Fjerner
avleiringer fra ventilløftere. Motoren går
stillere og motorens liv forlenges.Innven-
dig motorvask vil klargjøre "problemmoto-
rer" for QMI MOTORBEHANDLINGEN.  

2) Motorbehandling med PTFE
QMI MOTORBEHANDLING er ikke en
oljetilsetning men en metallbehandling.
Den forandrer ikke oljens egenskaper. QMI
MOTORBEHANDLING legger et mikro-
tynt belegg av PTFE (Polytetrafluoreten)
på metallet. Friksjon og slitasje blir drama-
tisk redusert, samtidig som effekt, dreie-
moment og brukstid øker. QMI MOTOR-
BEHANDLINGEN har den ASTM 

godkjente test Sequence IIIE, som er aner-
kjent over hele verden, og er godkjent av
motorfabrikantene. Denne testen viser en
reduksjon av slitasje på hele 88% i forhold
til referanseoljen.

Fordeler: Redusert friksjon og slitasje.
Øker motorens levetid. Reduserer varme-
gang. Økt ytelse. Mindre reparasjoner.
Starter lettere. Mindre drivstoffforbruk.
Oljen varer lengre. QMI brukes i motorer
av alle størrelser, også to-taktere, fra mo-
torer på store skip, til små hobbyfly. Alle
opplever det samme; større effekt, mykere
gange, renere motor og færre problemer. 
QMI MOTORBEHANDLING holder i
min. 80.000 km.

3) Kvalitetsoljefilter
Oljefilter er noe vi gjerne bytter ved hvert
oljeskift, eller en gang i året. Men hva med
kvaliteten på oljefilteret?

4) Kvalitetsolje
Royal Purple syntetisk olje er den eneste
oljen som oppfyller alle de 12 viktigste 
oljeegenskapene. 

Her er noen fakta:

400% sterkere oljefilmstyrke - reduserer slitasje

300-500% større motstand mot  nedbrytning 
- øker oljen brukstid 

1.5 - 3.0% økte hestekrefter og moment

3 - 5% bedre drivstoffbesparelse enn andre 
"energisparende oljer"

Mer enn 20% reduksjon av skadelige eksosutslipp

Opp til 12% reduksjon i motorvarme

Separer ut fuktighet - beskytter mot rust/korrosjon

Profesjonelle motorbyggere og racingteam foretrek-
ker Royal Purple®Ø

Innv. motorvask Motorbehandling Kvalitetsoljefilter Kvalitetsolje

+                +                  +

QMI-serien: I tillegg til innvendig motorvask
og motorbehandling med PTFE finnes pro-
dukter for girbehandling med PTFE (også
automatkasse), radiatorrens, radiatorbehand-
ling og ikke minst lekkasjestopper - laget for
bruk i alle typer forbrenningsmotorer, 

automatkasser, girkasser, kardanger, servo-
styringer, hydraulisk utstyr, kompressorer,
pumper, propellsystemer og annet utstyr. 
QMI lekkasjestopper er blandbart med alle
typer oljer.

For mer informasjon, tester,
kundeerfaringer, forhandler-
oversikt m.m.

www.royalpurple.no
www.royalpurple.com
www.qmi.no

Can Import AS
Tlf.: 32 87 70 77
E-post:
johansenthor@gmail.com
Adr.: Papyrusfabrikken
Pb. 103, 3051 Mjøndalen

Et vanlig papiroljefilter til venstre og Royal Purple til
høyre. Oljefilterne fra Royal Purple filtrerer ned til 5
mikron, det vanlige er 15-20 mikron.

Thor Johansen i Can Import AS
forteller at produktene er blitt
veldig populære blant en rekke
bilentusiaster - også blant vete-
ranbileiere. Flere bilklubber
gjør felles innkjøp og arrange-
rer verkstedmøter hvor med-
lemmene gjennomfører PROFF
MOTORBEHANDLING på sine
biler.

Slik får du en motor som bare gleder seg til neste tur, 
men som også tåler å stå ubrukt gjennom en lang vinter. 
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Årets MG Live ble arrangert den 2-3 juni,
noe som er uvanlig tidlig, og som vanlig
går planleggingen hånd i hånd med når
Formula 1-sirkuset kommer til Silvers-
tone, og alle andre arrangementer plan-
legger etter dette.

Nå er ikke alle registre like store i forhold
til alderen på biler, og den største er
MGF/TF register-parkeringen. Noen år har
det vært oppover 3000 biler i området, og
dette krever planlegging og parkerings-
vakter som hjelper til.

MG Motor India.
MG Motors har satt opp en fabrikk i India
for å produsere MG for det store hjemme-
markedet og for eksport til New Zealand
og Australia. Det har også blitt dannet en
MG Car Club India, som er veldig aktiv
og har fått mange medlemmer. På grunn
av alt dette, kom det en stor delegasjon til
MG Live - verdens største MG-event.

1968 London til Sydney Marathon.
I løpet av årets MG Live fikk rallyet litt
ekstra oppmerksomhet. Starten gikk fra
Crystal Palace i London den 24. november
og de kjørte 7000 miles gjennom Europa
og Midtøsten, og deretter ned til Bombay,
India, hvor de sendte bilene til Freemantle
i Australia. Det fulgte et løp på 2.600
miles gjennom Australia for å nå Warwick
Farm Raceway den 18. desember. 

Offisielt kom 56 biler i mål av 98
startende. Blant MGene var det en MGB
med registreringsnummer UDM 534F som
kom på en 42. plass. I april 2015 mottok
MG Car Club UK i Abingdon en e-post
fra et “skrapfirma” i Australia som trodde
de hadde fått en sjeldenhet å skrape, og
det var UDM 534F.  

Og etter å ha sjekket med Bill Price som
hadde kjørte London til Sydney kunne be-
krefte at det var den bilen. MGB-registret i
England kjøpte bilen og sendte den tilbake
til England, og med hjelp av medlemmer
og privatpersoner ble bilen restaurert og
vist på MG Live for første gang i år.

2018
Tekst og foto: 

Håkan Sigemark og Lotta Hollström
Oversatt og redigert av Sigurd Sandtveit

THE WORLD’S
LARGEST MG

EVENT!

Ca. 3.000 utstillingsbiler
Ca. 16.000 besøkende

MG LIVE er MG Car Clubs årlige 
hovedarrangement på Silverstone 
ved Northamton, noen mil nord 

for Oxford. Det arrangeres i juni og 
besøkes av MG-entusiaster fra 

mange verdensdeler.

Et hav av MGer. 

Bare MGF og MGTF.  

MGB London til Sidney. 

Mange flotte veteraner. 

Bare MGF og MGTF.  Motortrimming. 

Stor deligasjon fra India kom til MG Live. 
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?Teknikk & Råd & Tips & Erfaringer
I denne spalten gir vi medlemmene råd og tips bl.a. om vedlikehold, reparasjoner og forbedringer av MGen.

På klubbens nettsider www.nmgk.no finner du “Teknisk forum”. Der kan du også stille spørsmål og få svar fra 
klubbens mange eksperter og lese om hvordan andre har løst sine tekniske problemer og utfordringer. 

Valg av motorolje for gamle biler
Av Tor Otto Fougner

Ikke mange temaer er så mye diskutert i
veterankretser som motorolje. Meningene
er ofte bastante og vidt forskjellige, noe
basert på erfaring, noe på synsing og
heller sjelden på fakta. Denne artikkelen
er et forsøk på å beskrive fakta på en måte
som bør være lett å forstå. Materialet er
hentet fra bl.a. Biltema og Statoils beskriv-
elser av motoroljer, supplert med beskriv-
elser fra Wikipedia, Hemmings Motor,
Royal Purple m.fl. 

Hva er motorolje?
Petroleum (fra lat. petra, stein, berg, og
oleum, olje), er en samlebetegnelse som
brukes om råolje (ofte med naturgass)
eller også om mineralolje som lages av 
råolje. Den er en tykk, mørk brun eller
grønn brennbar væske eller gass som be-
står av en kompleks blanding av forskjell-
ige hydrokarboner, for det meste av metan,
og kan variere mye i utseende, sammenset-
ning og renhet. Mineralbasert motorolje er
et destillat av råolje, mens syntetisk mot-
orolje er mineralolje som er syntetisert
slik at oljemolekylene blir endret, og det
tilsettes kjemikalier for å bedre kvaliteten.
Syntetisk motorolje er mer lettflytende i
kulde og gir lavere friksjon både ved
kaldstart og når motoren er varm. Den har
også bedre oksidasjonsstabilitet, dvs. at
den aldres langsommere ved høye
temperaturer, noe som gir lenger levetid.

Hva er oljens hensikt?
Motoroljen har flere oppgaver. En er å
smøre, altså å holde motorens friksjons-
flater fra hverandre. En annen er kjøling
ved at oljen transporterer bort varme. En
tredje oppgave er å beskytte motordeler
mot korrosjon. En fjerde oppgave er å
minske vibrasjon og dermed motorlyd.
Motoroljen har også en rengjørende funk-
sjon. Det betyr at den etter hvert blandes
med avfallsstoffer. Derfor må motoroljen
byttes med jevne mellomrom. Da byttes
som regel også motorens oljefilter. Inter-
vallene mellom oljeskift spesifiseres av
motorfabrikantene. Motoren forbruker
også en viss mengde olje. Oljenivået bør
derfor kontrolleres med jevne mellomrom.
For å forbedre egenskaper blir oljen tilført
tilsetningsstoffer (additiver) som forbrukes
og fører til reduksjon av kvaliteten ved
bruk. Noen stoffer er i henhold til oppgitte
standarder, mens andre kan være produs-
entens hemmelighet. Viktig for valg av
motorolje er to begreper: viskositet, som
er oljens tykkelse, og kvalitet, som be-
skrives med forskjellige oljespesifika-
sjoner.

Oljens viskositet
Viskositeten beskriver oljens flyte-
egenskaper og måles ved at en bestemt
oljemengde flyter gjennom et bestemt
munnstykke ved en bestemt temperatur. Jo
lengre tid det tar, jo høyere viskositet og
høyere gradtall. Den angis iht SAE-sys-
temet (Socity of Automotive Enginers).
Gradene er 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50,
og 60. Tallene 0, 5, 10 15 og 25 har bok-
staven W (Winter) etter seg. Tallet 20 fore-
kommer både med og uten W. Et eksempel
kan være SAE 10W-40. Det første tallet
(10W) angir hvor lettflytende oljen er i
kulde, dvs. ved kaldstart. Jo lavere tall,
desto mer lettflytende olje. W måles ved -
18 °C og tallet uten W (sommer) måles
ved +99 °C. Fordi motoroljen skal fungere
under alle driftsforhold må den være så
tyntflytende at den kan pumpes ved lave
temperaturer, og samtidig være tykk nok
til å danne en smørefilm også ved høye
temperaturer. Oljens viskositet kan derfor
ikke variere for mye med temperaturen.
I norsk vinterklima bør man ikke bruke
olje som har høyere tall enn 10W, eks.
SAE 10W-30 eller 10W-40. En tykkere
olje, for eksempel 20W-50, er tregtflyt-
ende i kulde, noe som gir økt slitasje ved
kaldstart. En olje med gode kaldstartegen-
skaper gir drivstoffsparing allerede fra
start. For de fleste motorer er det fullt til-
strekkelig med 30 eller 40 tykkelse. En
motor som er slitt eller kjøres ekstra
hardt/varm, kan trenge tykkere olje, for
eksempel 50. Veteranbiler kjøres normalt
ikke om vinteren slik at kaldstartegen-
skapene er mindre viktig, men kanskje
motoren er slitt og derfor trenger tykkere
olje av den grunn. Derfor velger mange
SAE 20W-50 til veteranbiler.

Oljens kvalitet
Det finnes mange klassifiseringssystemer
som angir en motoroljes kvalitetsnivå. Det
vanligste er API-systemet (American
Petroleum Institute). Klassifisering består
av to bokstaver, der første bokstav er S
som står for Service og benyttes for ben-
sinmotorer eller C som står for Commer-
cial og benyttes for dieselmotorer. Den
andre bokstaven angir kvalitetsnivået. Jo
lengre ut i alfabetet, jo høyere krav til-
fredsstiller oljen. De kvaliteter som ble an-
gitt med bokstavene først i alfabetet har
gått ut av bruk. Til bensinmotorer finnes
kvalitetene SJ til SN og til dieselmotorer
CH-4, CI-4 og CJ-4. 

Oljetyper
Man skiller mellom fire typer:
1. Enkeltgrad olje (singelgrad) er olje med
enkel betegnelse eks. SAE 30
2. Dobbeltgrad olje er olje som dekker to
SAE klasser. Eks. SAE 10W/20, dvs. like
lettflytende som SAE 10W ved -18 °C og

samme viskositet (smøre-evne) som SAE
20 ved +99 °C. 
3. Multigrad olje er olje som dekker tre
SAE klasser: Eks.10W/30 helårsolje.
4. Supermultigrad er olje som dekker mer
en tre SAE klasser. 10W/40 tåler minus-
grader samt tykk nok når det er varmt. 

Tilsetingsstoffer
For å bedre oljens smøreegenskaper til-
setter produsentene forskjellige stoffer.
Mest kjent er sink, og da brukes zinc
dialkyldithiophosphate (ZDDP) til mine-
ralbasert olje og zink di-thioposphate
(ZDTP) til syntetiske oljer. I tillegg brukes
fosfor, boron og molybden. Mange pro-
dusenter har også sine egne spesialtilsett-
inger som vi har valgt å kalle ”lurium”
uten å mene noe negativt med det.
I de senere år har oljeprodusentene redu-
sert mengden av sink og fosfor, spesielt
fordi disse stoffene ødelegger kata-
lysatorer i moderne motorer og forurenser,
men hva betyr dette for veteranbiler?

Erfaringer i USA
I USA har man i de 10-15 siste årene opp-
levd en økende mengde havarier på gamle
biler med det som kalles ”standard flat
tappet lifters”, dvs. nesten alle biler bygget
før 80-tallet. Figuren forklarer hva ”flat
tappet” er sammenlignet med” roller
tappet” som brukes på moderne motorer. 

En rekke produsenter av motorkompon-
enter har gjennom tester oppdaget at
mange eldre motorer som kjøres med dag-
ens oljer med redusert mengde
ZDDP/ZDTP, får en kort periode ved start
av motorer med redusert smøring mellom
metall til metall. Det er spesielt sinken
som gjør at oljen blir hengende på metall-
flatene og gir tilstrekkelig smøring helt fra
start. Når API-systemet beskriver kvali-
teten fra SA til SN og at jo lenger ut i 
alfabetet bokstav nr. 2 er, jo bedre er 



oljens kvalitet, så stemmer ikke dette for
veteranbiler! For å forstå dette må man
vite hva bokstavene betyr. I tabellen over
er den maximale mengden tilsettings-
stoffer oppgitt i PPM for å oppnå API-
ratingen for noen utvalgte API-er. Dette
kan også oppgis i % ved å multiplisere
med 0.0001, slik at 1301 PPM = 0.13 %.
Tross flere søk på internett har det ikke
vært mulig å finne API-tabeller med inn-
hold i alle kvaliteter fra SA til SN.

Oljetilbudet i Norge
I forbindelse med denne artikkelen har jeg
vært innom flere bensinstasjoner og bil-
varehus i Hamar for å sjekke ut hva som
anbefales til veteranbiler. Betenkelig nok
kunne de fleste ikke gi noen anbefaling,
og kunnskap om API-spesifikasjon var
helt fraværende. Etterfølgende er derfor et
utvalg hentet fra internett eller informa-
sjon oppgitt på noen oljekanner og ab-
solutt ikke ment å være en komplett
oversikt.

1. Statoils Classicway 20W-
50 er en moderne multigrad-
olje som er basert på
konvensjonelle basisoljer og
tilsatt additiver for å oppnå
optimal funksjon. Statoil an-
befaler denne til veteranbiler,
gjerne med litt slitte motorer.

Men API-ratingen er SL/CF og dermed
ikke spesielt egnet for ”flat tappet lifters”!
Oljen koster ca 400,- kr. for 4 l.

2. Biltemas Classic 20W-50
er en mineraloljebasert mot-
orolje spesielt velegnet for
kjøretøy som kjøres hardt,
for eksempel i løp, og for ve-
teranbiler. Den har API
SJ/CF og har dermed nok

sink for ”flat tappet lifters”. At prisen er
200,- kr. for 4 l er heller ingen ulempe! 

3. Royal Purple som mark-
edsføres av Canimport AS
har en 20W-50 med SAE-
rating SJ og passer derfor for
”flat tappet lifters”. Oljen
inneholder i tillegg tilsett-
ingen Synerlec som oppgis å
øke oljefilmens styrke med

300-400 % i forhold til andre oljer uav-
hengig av ZDDP-innholdet. Oljen koster
630,- kr for 4 liter.

4. Castrol XL 20W/50 benyttes
spesielt av de som kjører eng-
elske sportsbiler. API-ratingen
står ikke oppgitt på oljekann-
ene, men på Castrols hjemme-
side står det API Service
SE/CC, hvilket betyr at oljen

er egnet for motorer fra 1979 eller eldre. I
tillegg er oljen tilsatt diverse ”lurium”.
Den selges på 5 l kanner hos bl.a. BileXtra
og Mekonomen for kr. 715,-.

5. Comma Classic 20W-50 er
en multigradsolje som selges av
BilXtra. Den har API-rating
SE/CC, men de har også singel-
grad olje SAE 30 og SAE 40
som har API-rating SA. Dette
er dermed blant de ”eldste” olj-

ene i markedet og må være godt egnet for
veteranbiler. Oljen leveres på 5 l kanner og
koster kr. 379,-
PS Prisene kan variere og disse er innhentet for en
stund siden. 

Konklusjon
Hvilken viskositet man skal velge er av-
hengig av bruken, men for veteranbiler
som normalt ikke brukes om vinteren, er
en dobbeltgradsolje SAE 20W-50 et godt
valg. Har man en meget slitt motor kan en
enkeltgradsolje SAE 50 være et alternativ.
Vanskeligere blir det med API-ratingen.
Hvis man tror på Hemming Motors utsagn
bør man absolutt velge en olje med API-
rating SJ eller lavere, slik at innholdet av
sink og fosfor er høyt nok. Biltemas
Classic 20W-50 og BilXtras Comma
Classic 20W-50 ser da ut til å være gode
valg. Har man i tillegg tro på oljer med
speielle tilsetninger, kan Castrols Classic
XL 20W-50 og Royal Purples 20W-50
være gode valg. Overraskende var det å
finne en gammel Statoil Classicway 20W-
50 kanne i garasjen hvor API var oppgitt
til SJ, mens dagens er merket SL! Er det
Statoil som ikke følger med i utviklingen
eller er det Hemmings Motor og amerik-
anske produsenter av motorkomponenter
som tar feil?

Av Sigurd Sandtveit

Det finnes i dag kjølevæske/frostvæske i
mange farger. I hovedsak skilles det
mellom vanlig kjølevæske (ofte blå) og
longlife kjølevæske (ofte rød). Blander du
disse kan frostvæsken klumpe seg og tette
kjølesystemet i motoren hevdes det. 

Men i tillegg til rød og blå, finnes det i
dag både grønn, gul, rosa, lilla m.fl. 
I alle NATO-land skal bl. motorolje og
kjølevæske kunne blandes. Men å kunne
blandes betyr ikke at det er så smart å
blande uten å ha kunnskap om det. I bilens
insruksjonsbok anbefales hvilken type
kjølevæske som bør brukes. 

Hvor ofte bør du skifte kjølevæske? Som
en liten pekepinn kan man si at blå frost-

væske brukes på litt eldre biler og bør
skiftes ca. hvert annet år. Rød frostvæske
er en “longlife”-type som skal holde i ca.
fem år og brukes oftest på litt nyere biler.
Rød frostvæske er silikatfri og har egen-
skaper som er bedre tilpasset biler med
forskjellige ståltyper i motor og kjølean-
legg. Spesielt biler med topplokk i alumin-
ium. Feil frostvæske kan tære på pakninger
og aluminiumdeler i motoren og i kjøle-
systemet. 

Så har det kommet nye
Longlife kjølevæsker som
Peak Global Lifetime Anti-
freeze & Coolant. Den er
formulert for å brukes i alle
amerikanske, asiatiske og 
europeiske biler og lette laste-

biler uansett merke, modell, produksjonsår
eller original kjølevæskefarge. Den kan
brukes for å etterfylle (top-off) kjølevæske
med alle andre kjølevæsker slik som
grønn, gul, oransje, blå og rød uten å
endre fargen på kjølevæsken som er i
kjøretøyet. Peak har gul farge og må
blandes med vann før fylling (50/50).

Da vi byttet radiator, kjølerør, termostat
m.m. på vår MGF 2001 anbefalte verk-
stedet å bytte ut den røde kjølevæsken
med gul Peak. Siden hele kjølesystemet
ble tømt før montering av nye deler var
dette en god anledning til å ta i bruk en
moderne kjølevæske. I tillegg til å be-
skytte mot frost og koking og motvirker
kavitasjon skal denne kjølevæsken etter
sigende smøre vannpumpa slik at den
varer noe lengere. 

Før dette bladet gikk i trykken kom den
tragiske meldingen om veteranbilen som
kjørte rett i fjellveggen på vei ned fra 
Gaustadblikk mot Rjukan og alle 5 i bilen
omkom. Bilen var en åpen 1959 modell
med enkrets bremsesystem og hadde ikke
montert sikkerhetsseler. Det er avdekket
feil på bremsesystemet uten at vi vet noe
mer eksakt. 

Uansett - alle med veteranbiler oppfordres
spesielt til å sjekke bremsene. Skift
bremsevæske helst annenhvert år så unn-
går du korrosjon innvendig, skift bremse-
slanger ca. hvert tiende år og bremserør
når en inspeksjon tilsier å bytte. Bremse-
væsken tiltrekker seg naturlig fuktighet,
slik at det med tiden vil blande seg en liten
andel vann i bremsevæsken. Dette kan
føre til at væskens kokepunkt reduseres og
det dannes mer luftblærer, noe som igjen
vil påvirke væskens effektivitet og øke
bremselengden - i verste fall mister du
bremsene helt! Har du eikehjul og hubber
- sjekk om det er slitasje i sporene (kalt
splines). 

Har du veteranbil registrert før 1961 er
den fritatt for EU-kontroll, men jeg anbe-
faler å gjennomføre en tilsvarende kontroll
for å forsikre at alt er i orden.

KJØLEVÆSKE

BREMSEVÆSKE
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Hva skjer i sentrene?
Oversikt over turer og møter finner du i kalenderen på: www.nmgk.no > Aktivitetskalender

Etter en fin start på kjøresesong, var tiden
kommet for dagstur i Vestfold/Telemark med
besøk ved Vrangfoss Sluser, mellom Lunde
og Ulefoss. Dette er det største og flotteste
av sluseanleggene i Telemarkskanalen. Det
består av fem løftekamre med en samlet
løftehøyde på 23 m. 9 biler stilte til start, via
Kongsberg og Lågendalen RV40 mot Svar-
stad og Steinsholt. Her fulgte vi RV32 til
Skien, og E36 til Ulefoss og frem til slusene.
Her rigger vi oss til, nyter medbragt og aktiv-
iteten i slusene. Bryllupsfeiring ble vi også
vitne til i et strålende, varmt vær. Turen vid-
ere gikk via Bø, Notodden og Kongsberg.  

Tidlig i juni arrangert Vestfold senter treff
for engelske sportsbiler i Stokke. Tett opptil
avreise til Røros var vi noe færre biler enn
sist, men med 8 biler kjørte vi på hyggelige
veier til Vestfold. I år var det greit å parkere i
skyggen hvor også vi tobeinte søkte dekning
for sol fra klar himmel. Godt fremmøte av
biler og besøkende. En minnerik dag, med
mange flotte biler å se.

Kun få dager senere var det ny tur: NMGR
på Røros. Buskerud Senter stilte med hele 24
ekvipasjer i år. Vi hadde invitert til avreise
onsdag med overnatting på Venabufjellet
Fjellhotell på vei til Røros. Hele 19 biler var
samlet på fjellet. 

Avreise neste morgen ble dessverre preget av
akutt sykdom for en av våre deltakere. Lege
måtte tilkalles og ambulansehelikopter ble
rekvirert. Innleggelse på Sykehus i Lille-
hammer ble resultatet, og ingen Røros-tur
denne gang. Det slår en at vi diskuterer hva
som kan skje med våre gamle biler på tur, og
mange er NAF medlemmer for å sikre seg
hjelp. Det er ikke bare bilene som blir eldre
etter hvert, kanskje medlemskap i Luftam-
bulansen er noe å tenke på? PS: Pasienten er
tilbake i god form. Stor takk til vertinne Line
Tvete som reagerte raskt og organiserte en
rask respons fra lege/helikopter. Først am-
bulanse med lege, og deretter helikopter. På
plass innen en time! Bra jobbet.

Turen videre gikk via Alvdal og til Røros. 
Som vanlig ble arrangementet gjennomført
på en utmerket måte. Takk til arrangørene.

Hyggelig å registrere at Buskerud senter tok
to pallplasser i konkurranse Ghymkana. 
Alf Roar og Rita Holden og Liv og Tom Gul-
brandsen vant fortjent 2. og 3. plass. Gra-
tulerer.

I juli har de fleste ferie og andre planer, men
for 3. år på rad har vi lagt opp til dagstur i
siste halvdel av juli. I år inviterte vi til besøk
på Flysamlingen, Gardermoen og 9 biler
meldte seg på. Turen gikk fra Lier langs Tyri-
fjorden til Hønefoss, via Jevnaker til Garder-
moen. På Flysamlingen fikk vi en guidet tur
med stor kunnskap og entusiasme. Vi la
hjemturen via RV120 langs Hurdalsjøen,
over til Lygnaseter for middag, og hjem via
Brandbu & Jevnaker, og RV35 til Hokksund.

Det er ikke bare sykkelforbundet som ar-
rangerer Tyrifjorden Rundt. Det er også en
fin kjøretur med MG en sommerkveld. 
Det var en våt dag i vårt distrikt, men en
drøy time før avreise stanset regnet, skyene
brøt opp og sola kom frem. Derved hadde
hele 13 biler lyst på en kveldstur. Fantastisk.
Hyggelig å kjøre opp Lierdalen og langs
fjorden, forbi Utøya og til Sundvollen. Her
tok vi en avstikker opp til Kleivstua på Krok-
skogen. Her sto kaffen klar, og enkel server-
ing var avtalt. Vi fikk en introduksjon av
Kleivstua’s historie, fra 1780 og frem tid i
dag. Tidligere skysstasjon, skisenter fra 60-
tallet, og ikke minst som skrivestue for for-
fatterne av eventyrene fra Krokskogen. Et
hyggelig og interessant, historisk sted.

I år har noen av oss hatt mer bruk for A/C
enn kalesje. Vi ser frem til NMGT på Torpo-
moen, og en høst for fine turer.

BUSKERUD
Av Øivind Westby

Foto: Per Brinchmann-Hansen og Øivind Westby

Fotoshoot på Venabufjellet.

Rast med kake - selvfølgelig. 

Ghymkana - Liv og Tom på pallen. 

Rast i Ulefoss. 

Ulefoss. 

Interessert gjeng studerer gamle fly. 

Foto-shoot Venabufjellet.
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Sommeren her på Sørlandet har vært slik
som mange andre steder i landet i 2018.
Det har vært en fantastisk sommer som
ingen kan huske maken til. Det har medført
at det har vært mange konkurrerende aktiv-
iteter å drive med, fremfor å kjøre bilturer.
Likevel tok flere medlemmer fra Agder
senter den lange turen til Norsk MG Rally
på Røros. Juli ble preget av ferietilværelse,
likevel ble det dratt i gang noen småturer i
nærmiljøet.

15. august reiste 5 biler av sted opp til Tele-
mark på fantastiske Nutheim gjestgiveri i
Flatdal, som første etappe  på vei til Norsk
MG treff på Torpo i Hallingdal. Det ble en
flott tur, med unntak av en bil som måtte få
veihjelp på vei opp Tessungdalen. De måtte
dessverre gjøre vendereis etter at en
kjøleslange måtte skiftes.

Det skjer en del aktiviteter i andre veteran-
vognklubber i løpet av sommeren som
medlemmer i Agder senter deltar i. Blant
annet var undertegnede og Are Wang med
på Norgesløpet i Grenland, 16. juni. Deltak-
erbilene var MGTC 1946 og en sjelden
Austin A55 pickup. Agder motorhistoriske

klubb arrangerer
også en del treff
som medlemmer
er med på, blant
annet veteran-
biltreffet og dele-
markedet på
Birkeland, 
18. august. Her
var det også del-
takelse fra 
senteret.

Hovedtreffene til Norsk MG klubb har i
2018 vært arrangert på steder som med-
lemmer i Agder senter som regel må bruke
to dager for å kjøre til, for eksempel er det
fra Farsund til Torpo over 50 mil, Fra Far-
sund til Røros er det ca. 80 mil. Likevel er
det imponerende høy deltakelse fra senteret
på disse treffene. Det er sentere i Norge
med betraktelig flere medlemmer og som
har adskillig kortere kjørevei, som har
færre deltaker enn Agder senter. En må
huske på at det kun er 38 hovedmedlemmer
(ikke alle har kjørbar MG) i senteret. En
honnør til medlemmene som reiser på disse
treffene, er på sin plass.

AGDER
Av Jan Vidar Ødegaard 

Utsikt over Strandavatnet i Hol kommune og Skarveheimen som forbinder Jotunheimen med Hardangervidda.

Fra Nutheim gjestgiveri. Se denne flotte gjengen, alle hjemmehørende i Farsund.

Nutheim er gjerne et sted vi stopper på vei østover.

Lunsj-stopp på Imingfjell fjellstue, hvor det ble 
servert fjellaure!

Deltakere fra Agder på Norgesløpet i Langesund.

Dam Sønstevatn på Imingfjell i Nore og Uvdal vant
hedersprisen Damkrona for 2015 - Norges fineste dam. 

Julitur til Langenes. 

Klar for Hallingrally under
Norsk MG Treff på Torpo. 
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Den store begivenheten på forsommeren i
Follo var naturligvis Den Store Danmarks-
turen. Den er utførlig beskrevet på egne
sider i bladet. Vi kan bare si til alle som har
vært på Jylland og i Skagen-området mange
ganger at det er mye lenger til Fyn, men vel
verd turen!

Etter Danmarksturen har det også vært god
aktivitet. Onsdag 30. mai dro vi på kvelds-
tur til Enebakk middelalderkirke, en litt
bortgjemt perle. Kirken er fra 1100-tallet,
og vitner om en tidlig storhetstid i Enebakk.
Vi fikk entusiastisk guiding av Kjell, etter-
fulgt av fiskesuppe og kaffe på låven
hjemme hos vertskapet, Ingrid og Kjell
Matheussen.

Søndag 3. juni dro flere av oss til Engelsk
Sportsbiltreff på Stokke bygdetun, et im-
ponerende arrangement i regi av Vestfold
senter. Fra 7. - 10. juni var 15 Follo-biler
deltagere på Norsk MG Rally på Røros.
Begge begivenheter er omtalt andre steder i
bladet. Follo senter hadde ansvaret for
Gymkhanaen på Røros, en morsom utfor-
dring for oss - og forhåpentligvis også for
deltagerne.

Onsdag 20. juni var det igjen ”garasjetur”
hjem til Solveig og Kjell Normann, og som
tidligere var det suksess, med 20 biler. 

Søndag 1. juli gjentok vi en tur vi kjørte for
noen år siden, til Silkeveven på Skarnes.
Igjen fikk vi anledning til å bli imponert
over hva kineserne behersket av kunsthånd-
verk den gangen vi krabbet etter isen her
hjemme.

Siste tur før vi tok pause for sommeren var
den tradisjonelle onsdagsturen til Restau-
rant Paviljongen på Nesodden. Som vanlig i
strålende vær, og med godt oppmøte.

Første tur etter sommerpausen i juli ble en
kanonstart! Onsdag 1. august hadde Malm-
frid og Bjørn invitert oss hjem til seg i
Vestby. Start fra vanlig sted, Shell Nygårds-
krysset, og så en tur på våre fantastiske 
lokale veier gjennom Drøbak og Hvitsten 
til Vestby. Her ventet varm grill og pølser,
kaffe og kake til alle. Med 26 biler og 51
glade mennesker var det ikke lite som
skulle til, bakkemannskapet i Vestby måtte
gjøre flere innkjøp underveis mens vi andre
koste oss på tur i MGene våre. 
Godt jobbet!

Av Tore Lie

FOLLO

Kveldstur til Enebakk middelalderkirke. 

Det ble stinn brakke hos Malmfrid og Bjørn i Vestby. 

Silkeveven imponerer.Garasjefest hos Solveig og Kjell Normann. 

På låven var det selvbetjening av fiskesuppe. 

Eidsvolls fineste bensinstasjon - den dagen!Høstsesongen fikk en knallstart. 

Finvær på Nesodden. Mye som skal ordnes med til en Gymkhana. 
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For 3. gang arrangerte Vestfold senter Treff
for Engelske Sportsbiler på Stokke Bygde-
tun. Også i år kom det ca. 150 biler, og flere
meldte avbud p.g.a. for mye sol og høy
temperatur! Mer om treffet på side 14-15.

Onsdag 6. juni var det kveldstur med
picknik til Sundåsen Fort i Stokke. 

Lørdag 9. juni deltok noen fra senteret på
Vestfoldtreffet i Gunnarsbøparken i Tøns-
berg. Etter treffet var flere av oss på brygga
for å se på seilbåtene som samme dag
hadde avsluttet årets Færderseilas. 

Onsdag 27. juni - kveldstur med piknik til
Stålerudvannet nord for Andebu. 

Dagstur til Vollen i Asker søndag 1. juli
hvor vi tok ferge Svelvik - Hurum og kjørte
småveier som kun vi som turledere hadde
kjørt tidligere. Guidet omvisning på Oslo-
fjordmuseet, Anne guidet gjennom Vollen
ned til Vitos Fjordkro hvor et reservert
langbordet sto dekket ute. Sol, bare sol! 
Hjemturen til Vestfold gikk på Gamle 
Sørlandske hovedvei. 

Kveldstur til Klokkemuseet på Nauen ved
Tønsberg 18. juli med guidet omvisning. 

22. juli - Søndagstur til Stavern/Helgeroa
og lunsj på Larvik Golfbane.  

Søndag 5. august hadde vi det årlige Grill-
treffet hos Anne & Sigurd og nok en flott
sommerdag. 

Softistur til Åsgård-
strand onsdag 15. au-
gust med kaffe og
servering hjemme hos
Ingrid og Hans Petter. 

Årets “langweekend”
var en flott 5 dagers
sentertur til Sverige
med overnatting på
flotte Ronnum Herr-
gård. Egen artikkel i 
desemberutgaven av
MG Magasinet. 

“Vestfoldweekend” - 5 dagers sentertur til Sverige med Ronnum Herrgård som base. 

På vei inn til Olsen Nauen klokkestøperi. Vestfold på piknik.

VESTFOLD
Av Sigurd Sandtveit 

Foto: Anne Bakken Sandtveit & Sigurd Sandtveit

Vi stilte ut MG-modeller fra en periode på ca. 70 år.

Vestfoldtreffet i Tønsberg. 

Picknik-tur til Stålerudvannet nord for Andebu. 

Vrangfoss sluser - med en samlet løftehøyde på 23 m.MG-damer shower ved Vrangfoss sluser. 

Softistur til Åsgårdstrand. Grilltreff på Hvitstein - som vanlig sol og stille. 



24 MG Magasinet 3-2018

Lørdag 12.5 kjørte vi tur til Nostalgimessan
i Dals-Ed i Sverige. Vi møtte ved Tista i
Halden og kjørte langs Iddefjorden, via
Prestebakke og Kornsjø til Dals-Ed i nyde-
lig sommervær. Det var utstilling av ca. 150
biler, marked med snurrepiperier, krims-
krams, bildeler og nostalgia. Etter et par
timer kjørte vi nordover mot Nøssemark og
nord for Ed stoppet vi for rasting og grill-
ing. Deretter til Nøssemark og i retning
Aremark og Tistedal og Rokkeveien hjem
til Sarpsborg. En flott tur i knallvær på
koselige veier. Turen ble på nærmere 19 mil
før vi var hjemme igjen. Vi var 3 biler og 5
entusiaster på turen.

Søndag 10.6 kjørte vi til den svenske vest-
kysten sammen med MG-entusiaster i
Gøteborg senter av den Svenske MG
klubben. Vi møttes ved Gamle Svinesunds-
broen denne fine og varme sommerdagen
og kjørte deretter langs gamle E6 til Strøm-
stad for å koble på 5 biler. Deretter gikk
ferden forbi Saltø, Sannäs, Grebbestad,
Fjällbacke, Hamburgsund før vi tok kabel-
ferga ut til Hamburgö. Her møtte vi flere
biler fra Dalsland og Gøteborg Senter. 
Totalt ble vi 18 biler. Ute på Hamburgö ble
det både piknik, dekksparking og bading.
En trivelig og flott tur langs Bohusläns
vakre kyststripe.

13/6 Kjøretur til Vera og Stein Aune på
Resö. Dette var lagt opp som felles tur med
ØVK og avreise fra Svinesundsparken.  
22 biler til sammen og av disse var 10 fra
vårt MG-miljø. Flere av våre medlemmer
er også medlem i ØVK. 2 stk. MGB kom
fra Strømstad. 

17/6 Tur til biltreff på Baldersnes Herregård
i Sverige. En av få turer som har regnet bort
i sommer. Kun en MG kjørte turen.

27/6 Denne gang gikk turen til Rolands
Lanthandelsmuseum på Rossö og videre til
biltreffet ved Hamnkrogen som var i samar-
beid med ØVK og Øverby Classic fra
Strømstad området. Hamnkrogen har kafe
og andre etasje er et museum som viser
hummerfiskets betydning i tidligere tider.
10 stk. MGer var med på turen. 

10/7 Tur til Sunnanå Hamn ved Mellerud i
Sverige sammen med ØVK. 25 biler møttes
i Halden for felles avreise. Første stopp ved
Parsetjern litt før Ed. Framme på Sunnanå
Hamn var vi de første gjestene, men snart
var plassen fylt opp av entusiastbiler. I vårt
følge var det 6 MGer. Etter en god middag
og en stund til prat med kjente og ukjente
var det tid for hjemreise. 

25/7 11 biler møttes i Halden for tur til
Tangen ved Berby Herregård. Dette er en
fin badeplass/rasteplass innerst i Idde-
fjorden. Veien fra Berby Herregård til
Tangen er en privat vei og grusvei. Turen
var satt opp som grilltur, men på grunn av
den tørre sommeren vi har hatt var det 
forbud mot åpen ild. Tror de fleste var 
fornøyd med medbrakt kaffe og senterets
kakeservering.

ØSTFOLD
Av Egil Hagen og Thor Håkon Theodorsen

Rast ved Parsetjern sør for Ed. 

Entusiasttreff - Sunnanå Hamn ved Mellerud. 

På vei til Nostalgimessan i Dals-Ed.. Besøk hos Vera og Stein Aune på Resö. 

Rossö med Hamnkrogen kafe og museum til venstre. 

Mange bilmerker samlet bak huset til Aune. 

Rossö - et flott sted for et MG-stopp. 

Tangen ved Berby Herregård

Fin raste- og badeplass innerst i Iddefjorden. MG på vei til Sunnanå Hamn. 
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14. til 18. juni hadde senteret  en meget vel-
lykket tur til Jylland. Takk til Erling Vølstad
og Wenche og alle de andre for at det ble så
vellykket. Takk til våre danske venner som
møtte oss på Graceland ved Randers og
kjørte tur med oss.

Vi reiste fra Tananger torsdag kveld med
Fjordline til Hirtshals. Fredag morgen
kjørte vi fra Hitshals til Tylstrup Kro og
hadde morgenmad der. Vi kjørte videre til
Løgstøer og overnattet første natt i Dan-
mark på Kongens Bro Kro, et koselig sted.

På lørdag gikk turen videre til  Kolding
Fjord Hotel hvor vi overnattet i flotte om-
givelser. Middag ble spist i Kolding by.

På søndag kjørte vi nordover på Jylland
igjen. Lunsj stopp på Graceland ved Rand-
ers. Møtte der våre 3 danske MG-venner
med Steen Larsen med sin MGA i spissen.
Vi hadde en veldig fin kjøretur i Randers-
området og endte opp i den flotte hagen til
Steen og ble oppvartet med kaffe og kaker i
nydelig sommervær.

Søndag natt overnattet vi på Store Restrup-
Gistrup og mandag kjørte vi først til Classic
Senter utenfor Aalborg der vi  fikk handlet
de nødvendige MG-deler. Deretter til Sæby,
Fredrikshavn og til Skagen. Videre til
Hirtshals og Fjordline hjem til Tananger.

4.juli var siste Mekketreff før ferien.
Kronen på verket var kjøretur med Arvid
sin røde MGB der Erling viste tommelen
opp etter turen. Arvid og Erling hadde tatt
ut motor og girkasse og byttet clutch og
kryss i mellomaksling - på en dag! Så nå
går bilen som en drøm igjen. Mekketreffene
ble startet opp igjen onsdag  8. august og vil
fortsette hver onsdag framover.

Bjørn Erik sin L-11226 MGB 1963 var
glad for å være på plass i MG-garasjen
igjen. Sammen med Erling og Kåre sine
MGBer. Vi har en ledig garasjeplass, ta
kontakt med Erling Vølstad, Kåre Fossum
eller Bjørn Erik Vesterås.

I det fine været 12. august hadde vi  en
veldig fin kjøretur. Arvid med mini co-
driver, Erling og co-driver, Bjørn Chr. med
co-driver og Arvid og Bjørn Erik.Vi kjørte
først fra Sandnes til Friluftshuset på Jæren,
videre til Bryne, og til Knudaheia - Arne
Garborgs dikterstue med orientering om
historien. Til slutt dro vi til Gamlebilens
Venner sitt nyåpnede bilmuseum på Sær-
heim ved Klepp. Alt i alt en meget vel-
lykket tur gjennom Sandnes,Time og
Klepp. 

ROGALAND
Av Bjørn Erik Vesterås

Mens vi venter på at broa skal legge seg ned ved Løgstøer.

Koselig stemning før middag på Kongens Bro kro. Vi spiser middag på restaurant i Kolding.

Vi møter Steen Larsen og to andre MG-venner før
kjøretur i Randersområdet.

Erling med prøvekjøring av Arvid sin røde MGB etter
skifte av clutch.

Søndagstur 12.8 foran Friluftshuset på Orre på Jæren.

Søndagsturen 12.8  ender opp på Særheim ved Klepp,
Gamlebilens Venner sitt bilmuseum. 

Arvid Staupe og vi
andre får orientering
om Arne Garborg på
Knudaheia.
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Sommeren har vært enestående men det er
ikke ensbetydende med at aktiviteten har
vært likedan. Været!, ferie og andre gjøre-
mål får vel ta noe av skylden. Noen turer
har vi dog fått til, så på kort varsel samlet vi
opp 4 biler for å kjøre en kaffetur til Midt-
sand 18. juli. Det ligger mellom Trondheim
og Stjørdal og har et ganske nyetablert fri-
område ned mot fjorden. Fikk noen små
regnbyger men trakk under tak så lenge det
varte. Ble der til gått over stengetid og løste
de aller fleste verdensproblemene.

Thamsløpet i Orkanger feiret 20-årsjubi-
leum 11. august. Arrangøren Orkdal Veter-
anklubb hadde nok håpet på rekordeltag-
else, men avskrekkende værmelding gjorde
nok sitt til at bare 91 biler deltok - mot godt
over 100 i fjor. Et større AMCAR-arrange-
ment i Trondheim bidro vel også til lavere
interesse. 

MG-klubben hadde imidlertid ambisjoner
om brukbart oppmøte, men skuffende var
det å registrere at kun fire medlemmer
møtte opp, og bare tre av bilene kunne
delta. Arrangementet var som vanlig godt
gjennomført med et bredt spekter av bil-
modeller. Eldste kjøretøy var en Chevrolet
1919-modell. En flott restaurert eldre
Studebaker vant kåringen av arrange- 
mentets fineste bil. Det varslede regnværet
kom heldigvis like etter at det hele var over.

MIDT-NORGE
Av Petter Nessimo og Einar Grimstad 

19. juli var det igjen Jazztreff på kaia i regi
av Nordmøre og Romsdal Kjøretøyhistorisk
klubb. Flere av våre medlemmer møtte opp
med sine kjøretøy, været viste seg fra sin
beste side og det ble et meget godt oppmøte
nede på kaia. 

Ca. 60 kjøretøy møtte opp, og det var som
vanlig god blanding av det meste av merker
og årganger. Treffet er populært fordi folk
som kjører klassiske kjøretøy kan parkere
på kaia og gå seg en tur inn i byen der det er
konserter og salgsboder i forbindelse med
Jazzfestivalen. 

MOLDE
Av Rune Kallestad

Salg av olje, blyerstatning, chassifett, spinner savers, etc. Og så må jo alle hestene i MGAen luftes...

Litt for en hver smak, Ford 32’ Roadster, MGA
Roadster, Volvo Amazon og VW buss.

Golf Country med taktelt og huset “på ryggen”,
og en VW med litt mer beskjeden takgrind.

En MG skuer utover Molde og Romsdalsalpene. 
Vakkert!

Vi deltok på Tamsløpet 11. august i Orkanger. Oppmøtte til kaffeturen på Midtsand 18. juli.

Norges første ferdighus (1893) er en Paviljong-stavkirke som ble bygd i Orkdalen og senere sent til USA. 
Returnert og satt opp i Orkanger.

Flere deltakere - Tamsløpet. Et bredt spekter av bilmodeller var å se på Tamsløpet. 
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Fremmøte for årets NSCR, det 25. i rekken,
var Wadahl Høgfjellshotell 7. juni. Det var
felleskjøring fra Oslo med innlagt besøk på
Gjøvik hos bilentusiast og -samler Øyvind
Øyhus. Veien videre til Gålå bød på flere
alternativer og noen valgte å kjøre Peer
Gyntvegen i det flotte været. Årets NSCR
hadde 90 deltakere hvorav 40 kom fra
Norsk MG Klubb.

Fredag kjørte vi “baksideveien” fra Vinstra
mot Sjoa, opp vakre Heidal, og videre til
Lom med besøk på Fjellmuseet. Vi kjørte
videre over Grotli gjennom noe av det beste
Fjell-Norge kan by på. Overgangen fra høy-
fjell til fjord - Strynevatnet og Innviks-
fjorden - viste kontrastene denne delen av
landet kan by på. Mål for dagen var vakre
Hotel Alexandra i Loen, der vi skulle være i
to netter.

Lørdag fikk vi tre turalternativer: Den ene
ruten gikk til Hotel Union Øya som åpnet
dørene i 1891. Et annet alternativ var en
rundtur som inkluderte “Panoramaveien”
mellom Stryn og Nordfjordeid. Det tredje
alternativet var Briksdalsbreen, en kort men
veldig trivelig kjøretur fra Alexandra til
Briksdalsbre Fjellstove. 

Jubileumsmiddagen ble innledet med en
generøs apéritif med gratulasjons- og hyld-
ningstaler, og vi sang med av full hals jub-
ileumssangen “Gøy med rally!”, skrevet for
anledningen. Etter middag satt vi ute i den
flotte forsommerkvelden, mens praten gikk
med gamle og nye bekjentskap.

Den 20. juni hadde vi en fantastisk tur til
Nærsnes og Sætre i Hurum med 16 gode
MG-venner. Etter “kafferast”og deilige
bakervarer på en gresslette ned mot fjorden
på Nærsnes gikk turen på flotte småveier til
Losen Restaurant helt ute på bryggekanten
på Sætre. Der koste vi oss i hverandres sel-
skap med burgere og pizza. Denne for-
sommerturen er blitt noe av en tradisjon i
Oslo Senter.

Neste “onsdagstur”, den siste før mange tok
ferie, gikk til Sjøflyhavna på Fornebu, og
for en kveld i det fantastiske sommerværet!
Bordbestillingen måtte raskt oppjusteres og
14 gode sportsbilvenner koste seg med
blåskjell og annet godt på Sjøflyhavna Kro. 
Vi hadde besøk av MG-superentusiast Ad
van der Horst fra Nederland (faren til styre-
medlem Babette).

Høstsesongen begynte med en “luftetur” til
Drøbak onsdag 8. august. Det ble heller
dårlig fremmøte, men været får ta skylden.
Restaurant Sjøstjernen i Drøbak serverte
deilige blåskjell med fersk og nybakt bagu-
ette og en skål aioli. Man merker at høsten
sakte kommer krypende med tussmørke
over landskapet på hjemvei. Men dette har
sin sjarm!

Mange har i løpet av sommeren også deltatt
på treffene til “Cars & Coffee i Asker og
Bærum”, og “Albion, Norsk Britisk bilhist-
orisk forening 1979” og disse klubbene blir
dermed også “utsatt” for det hyggelige MG
miljøet!

OSLO
Av: Roy Thorvaldsen, Sissel Brinchmann &

Ernst Kammerhuber, Ola Thygesen.

Kaffe og ferske bakervarer, en gresslette ved fjorden og 14 glade sportsbilvenner. 

Hotel Alexandra i Loen - vårt jubileumshotell. Vakre Hotel Union Øye fra 1891. 

Kaffe og bakervarer hører med på tur. Ola Thygesens TF var et populært innslag på Fornebu.

Koselig på Sætre i Hurum med burgere og pizza. Kjempestemning på Sjøflyhavna Kro.

Fantastisk utsikt over Nordfjord mot Ålfotbreen, langs “Panoramaveien” mellom Stryn og Nordfjordeid.
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Ny i MG-klubben

Hei!
Jeg er Babette van der Horst født 19.
september 1991 og kommer fra Nederland.
Jeg kom til Norge for å gå på Folkehøy-
skolen på Gol, hvor jeg bare skulle lære
litt mer om min norske side. Etter ni
månder på Gol flytta jeg til Oslo hvor jeg
fikk leilighet, jobb og kjæreste, og likte
meg så godt at jeg aldri dro tilbake til 
Nederland. Jeg har bodd i norge i fem år,
og er med i styret i Oslo Senter av Norsk
MG klubb der vi forsøker å få med flere
unge medlemmer. Jeg kjører en MG ZR
160 vvc. I følge bilregisteret på klubbsiden
er det kun én ZR til i Norge, og den er gul.
Kanskje det finnes flere ZRer som ikke
eies av klubbens medlemmer? 

Til historien om mine biler.
Da jeg bodde hjemme hos mine foreldere i
Nederland hadde vi en del MGer gjennom
åra. Den første som kom til familien var
en hvit MGB roadster med rubber bump-
ers fra 1980. Så kom det en MGC GT
primrose yellow fra 1969, og etter det en
MGC roadster ivory white fra 1968. Så ble
MGBen bytta med en MG Magnette fra
1965. Deretter kom det en MG ZT-T 2002,
og til slutt kom min MG ZR fra 2004.

I fjor flytta min mor tilbake til Norge og
tok med seg MG ZRen som vi importerte,
og som jeg nå er den stolte eier av.  

Litt om bilen:
Merke : MG ZR
ModelL : 1.8 160 vvc 
Farge : solar red 
Årsmodell : 2004
3 dørs

Min første bil var en Rover Mini 1.3 fra
1995 og jeg elska denne bilen. Etter et år
hadde jeg en liten ulykke med bilen og da
sa pappa - som var bilmekaniker da han
var ung og lovende - at vi skulle fikse den
opp igjen og at jeg skulle gjøre det selv,
men at han skulle hjelpe meg. Med me-
kanikerboka under armen og 2 måneder
senere var minien min helt som ny igjen,
og da var det gjort - jeg var blitt bilgal. 

Jeg hjalp pappa mye med MGene. Begge
MGCene er nesten helt restaurert, og det
er ikke alltid like lett med store hender
inni motoren så det ble en del timer i
garasjen for å hjelpe til.

I starten var jeg med på turer med klubben
i Nederland og vant til og med en gang 3.
pris for fineste bil.

Jeg var med min far til England på 50-års
jubileum fra MGC i en uke og har aldri
vært med på noe så gøy! Det var en stor
oplevelse.

Faren min har tatt seg et par turer til Norge
med MGC GTen. I fjor kjørte vi fra Kristi-
ansand til Seljord og så til Oslo. Når
jeg drar til Nederland er jeg ofte med på
turer med MG-klubben der. 

Hilsen 
Babette

Babette van der Horst - stryremedlem i Oslo senter -  MG ZR 2004

Jeg trives godt i min raske MG ZR. 

Minien - min første bil - er en fantastisk morsom bil å kjøre.

50 års jubileum for MGC i England i 2017 sammen med min far. 

I juni 2018 deltok jeg på Treff for engelske sportsbiler i Vestfold. 

MGC Roadster. 

På teltur med MG ZR og MGC GT.

Sammen med pappa i Holmenkollen.
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enk om alle codrivere hadde
meldt seg inn i klubben. Da
hadde medlemstallet nesten
doblet seg. Som medlem ville

du kanskje delta mer aktivt på med-
lemsmøtene i vinterhalvåret og bli
bedre kjent med andre i senteret ditt. 

Da kan du også stemme på Årsmøtene
- elektronisk eller ved å delta selv. 
Noen damer er registrert som hoved-
medlem, men de fleste er familiemed-
lemmer. 

Familiemedlemskap gir samme rett-
igheter som et hovedmedlem, men
mottar ikke eget MG Magasin. 

Kun kr. 100,- pr. år
PS  Ved innmelding etter 1.9.2018 gjelder din
innbetaling for resten av 2018 og hele 2019.

Innmelding på klubbens nettside
http://www.nmgk.no
- eller send epost til Truls Sundt med: 
Familiemedlemmets navn, epost-
adresse og fødselsår og hovedmedlem-
mets navn og medlemsnummer 
(står bak på bladet)

E-post: sundt@online.no

MG-damer - meld dere inn!
Ladies 
Corner

T

Kjenner du noen som kjører MG som
ikke er medlem i Norsk MG Klubb?
Da gir jeg deg en utfordring: 
VERV ET NYTT MEDLEM og bli
med i konkurransen om å vinne en
skikkelig flott premie!

Sørg for alltid å
ha klubbens
MG-folder i
bilen - både i
MGen og pri-
vatbilen. Ser du
en MG parkert
som for deg er
ukjent - legg
folderen i bilen. 
Når du er på
turer, treff eller
utstillinger -
snakk med
MG-eiere du
treffer. Du er
MG-klubbens
ambassadør!

Vi er en landsdekkende klubb med
mange lokale sentre. Det er ikke alle
engelske sportsbilmerker som har
lokale klubber og derfor har vi flere
medlemmer som eier f.eks. en Austin
Healey, Triumph eller Morgan. Er du
engelsk sportbilentusiast er du vel-
kommen i Norsk MG Klubb! 

Lyst til å bli med i “verveteamet”?
Vi søker medlemmer som kan tenke
seg å gi litt av sin fritid til arbeidet
med å skaffe flere ny medlemmer. 
I våre bilregistre har vi registrert flere
hundre MGer hvor eierne ikke er
medlem i Norsk MG Klubb. Opp-
gaven er å spore opp disse - sende
mail, SMS eller ta en telefon å spørre
om de ønsker å bli med i klubben. 

Ta kontakt - da blir jeg glad!

Sigurd Sandtveit
Mobil: 90 50 70 93
E-post: sigurd@asker-reklame.no

Vervekampanje 2018 - 2019!
I medlembladet har vi egne spalter for:
MG-entusiasten, Ladies Corner og Ny
i MG-klubben. Senterlederne ber jeg
sende meg forslag til kandidater, men
nå håper jeg at også medlemmene vil
komme med forslag. 

Noen kriterier:
Alle må være medlem i MG-klubben. 

MG-entusiasten er mer enn gjennom-
snittet opptatt av MG som bil, er
gjerne aktiv i klubb eller senter og er
en person som andre medlemmer ser
opp til for sitt engasjement. Har gjerne
vært medlem i mange år. 

Ladies Corner er en MG-dame som er
aktiv og deltar på turer og innemøter.
Trenger ikke å eie egen MG, men er
ofte en codriver.  

Ny i MG-klubben er et medlem som
har vært med i 1 til 2 år og vært med
på mye av senterets aktiviteter. 

Redaktøren venter på dine forslag!

Har du forslag til
kandidater?

En flott samling engelske sportsbiler samlet på brygga i Ula i Vestfold. 

BRODERT 
TEKSTILMERKE

Alle som blir present-
ert i medlemsbladets
spalte får tilsendt to

slike merker til å sy på
jakke, vest, caps, ...
33 Ladies har hittil
mottatt merket og 
flere kommer til 

etterhvert. 

De 28 første ble 
vist på forsiden

i juni 2017 og etter 
det har 5 nye 

blitt presentert 
i medlemsbladet.

Anne Bakken Sandtveit er initiativtaker til spalten og
det nye tekstilmerket .



S E N T E R L E D E R E
Agder senter
Jan Vidar Ødegaard
Mobil: 992 33 512
nmgkagder@nmgk.no

Bergen senter
Peter Skarsjø
Mobil: 990 03 315
nmgkbergen@nmgk.no

Buskerud senter
Øivind Westby
Mobil: 930 92 769
nmgkbuskerud@nmgk.no

Follo senter
Tore Lie
Mobil: 901 40 658
nmgkfollo@nmgk.no

Midt-Norge senter
Petter Nessimo
Mobil: 928 98 041
nmgkmidtnorge@nmgk.no

Molde senter
Rune Kallestad
Mobil: 922 17 771 
nmgkmolde@nmgk.no

Oslo senter 
Roy Thorvaldsen
Mobil: 968 63 097
nmgkoslo@nmgk.no

Rogaland senter
Bjørn Erik Vesterås   
Mobil: 975 47 036
nmgkrogaland@nmgk.no

Vestfold senter
Sigurd Sandtveit
Mobil: 90 50 70 93
nmgkvestfold@nmgk.no

Østfold senter
Egil Hagen  
Mobil: 977 57 215
nmgkoestfold@nmgk.no

K O N TA K T P E R S O N E R
MG-Innlandet/Øvre Østlandet 
NY kontakperson søkes

Ålesund
Randi Asbjørnsen
Mobil: 915 31 313
randi.asbjornsen@hotmail.no

MG Nord Hammerfest
Odd Enevold
Mobil: 926 58 475
odd@advokatenevold.no

R E G I S T E R F Ø R E R E
MG før 1936
Olav Sommerin Tlf: 62 96 18 15
Mobil: 952 55 422
nmgkmmm@nmgk.no

MG 1936 - 1955
Ola Thygesen
Mobil: 924 04 540
nmgktregister@nmgk.no

MGA, ZA, ZB, Mk III,
Mk IV Magnette og TwinCam
Hans Løvdahl 
Mobil: 909 50 969
nmgkmga@nmgk.no

MGB, MGC og MGB V8
Truls Sundt
Tlf: 55 91 15 07
nmgkmgb@nmgk.no

Moderne Midget
Ole-Fredrik Lynum
Mobil: 916 15 626
nmgkmidget@nmgk.no

MGF/TF
NY registerfører søkes

Peder Varpe Sjøtveit, Olaf Ryes Plass 1A 0552 Oslo

Geir Kaspersen, Nordåsveien 37 1415 Oppegård

Ann Kristin Schanche, Hanseringen 46 3406 Tranby

Vidar Andor Schanche, Hanseringen 46 3406 Tranby

Olav E Halvorsen, Bjønnefosslie 2 3656 Atrå

John R. Sødahl Furunes, Agmund Bolts vei 50 0664 Oslo

Stian Raknes, Valhallveien 9A 9511 Alta

Svein Løland, Nils Collett Vogts vei 90 0766 Oslo

Tore Gjone Møller, Skiringssalveien 58 3213 Sandefjord

Geir Magne Haugland, Stenberghaugen 16 3055 Krokstadelva

Ragnar Aslesen, Urds gate 11 3182 Horten

Jan Bødtker, Hordnesveien 277 5244 Fana

Fred Herman Rolland, Prestegårdsveien 26 4371 Egersund

Vi ønsker nye medlemmer 
velkommen i Norsk MG Klubb!
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ENDRINGER AV ADRESSE, TELEFON OG E-POST, 
KJØP OG SALG AV MG MELDER DU PÅ 

www.nmgk.no
Eller kontakt Truls Sundt  

tlf. 55 91 15 07  
sundt@online.no

Kun kr. 100,- pr. år
Familiemedlemskap gir samme rettigheter som et

hovedmedlem, men mottar ikke eget MG Magasin. 

Innmelding på klubbens nettside
http://www.nmgk.no

- eller send epost til Truls Sundt med: 
Familiemedlemmets navn, epostadresse og fødselsår

og hovedmedlemmets navn og 
medlemsnummer (står bak på bladet)

E-post: sundt@online.no

Meld inn co-driver
som familiemedlem

Tusen takk for opp-
merksomheten ved
vårt bryllup den
2.6.2018. 

Vi hadde en fan-
tastisk dag. En 
dag vi ikke kommer
til å glemme. 

Hjertelig hilsen
Turid og Halvor

Spania påsken 2018. To MG TF Vintage under et stopp ved
Chinchilla de Monte-Aragón.                       Foto: Håkan Sigemark
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91 200 200

LIER TRAKTOR

ØVRE EIKERVEI 75 • TLF 32 21 81 81 • post@liertraktor.no

VI GJØR DIN VETERANBIL MER MILJØVENNLIG:
Vi har over 20 års erfaring med salg og montering av

M A G N E T I Z E R  M I L J Ø M A G N E T E R
• REDUSERER UTSLIPP MED OVER 50%

• 5 - 6 % EFFEKTØKNING
• 8 - 10 % DRIVSTOFFBESPARELSE
Priseks.: MGB 2 forgassere kr. 3.840 + mva. Mont. ca. kr. 500 + mva. 

WWW.LIER-TRAKTOR.NO

VERKSTED  -  SERVICE
SPESIALIST PÅ GAMLE BILER

Bruk våre samarbeidspartnere

VÅR BESTE VOKS 
ER BLITT ENDA BEDRE!
Gir dypere glans som varer lengre og er mye enklere å bruke

www.krefting.no / www.autoglym.no

Kjetil`s Auto AS
Langmyra 5, 3185 SKOPPUM 

Tlf. 48 50 51 68
kjetilsautoas@gmail.com

Verksted for alle typer biler
- også veteranbiler og sportsbiler

www.meca.no

Vi ligger mellom E18 og Horten

Reparasjon og service - Vi har kompetanse og 
erfaring - også på MG og andre sportsbiler.
Kjøleproblemer - registerreim - vannpumpe

motoroverhaling - clutch - eksos - bremser m.m.



Med initialene M.G.
måtte det bli tur i en MG

Meldingen fra Karine tikket inn tre dager før jubileums-
festen. Min mann fyller 50 år lørdag og jeg skulle ønske at
han fikk en tur i en MG rundt om i Brunlanes. Han ønsker
seg en eldre MG og har tidligere hatt en MGF 1997. Kan det
la seg ordne?
Jeg tok utfordringen og tok med jubilanten Morten Gade på
en rundtur som endte opp utenfor festlokalet i Stavern hvor
alle gjestene applauderte da ekvipasjen ankom. Hva gjør
ikke vi MG-entusiaster for å markedsføre klubben og senteret!   

Returadresse:
Norsk MG Klubb
c/o Truls Sundt
Steinsvikveien 378a
5239 Rådal

Norsk MG Klubb er tilsluttet MGCC - MG Car Club i England og                  LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber

www.nmgk.no

Fjelshøjvej 5 - 9260 Gistrup - Tlf. 98374190 - info@classic-center.dk 

Så fikk M.G. - Morten Gade seg en luftetur med redaktøren før 50 årsfesten. 

Morten fotografert i Helgeroa. Og på turen til
Stavern fikk han selv kjøre MGBen. 

Karine klarte å overraske mannen
sin på 50 års dagen. 

MGB kjøpt kl. 17.30 - på tur med Follo senter kl. 18.00
Da Helge Syversen solgte
sin MGB 1968 som han og
Berit hadde hatt i 14 år, var
kjøperen Stein Nilssen i
Follo senter ikke sen om å
bli med på sentertur. En
halvtime etter at kjøpet var i
orden stilte han på turen til
Vestby sammen med 25
andre MGer. 

Bill til v. og Stein på tur til Vestby.

MGB-tur til Solli Brug & Galleri
Senterne i Østfold og Follo
har vært på Solli Brug mer
enn en gang. På en av de
varmeste dagene (34,7) tok
også vi turen dit sammen
med Berit og Helge. Med
GPSen innstilt på “svingete
veier” ble vi til slutt “lurt”
inn på en 8 km lang grusvei,
men fram kom vi. 

I dag består bruket av 8 
restaurerte/bevarte hus, et 
restaurert vannhjul med 
8 meters diameter, en vann-
mølle, og diverse andre
ruiner ved Aagaardselva.

På tunet finnes også boliger
for familien, rammeverk-
sted, keramikkverksted,
atelier og gallerier.


