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KLUBBENS LEDER
Et annerledes år som ble minnerikt på en annen måte!
I min leder i MG-Magasinet nr. 1/2020
skrev jeg: Måtte Jubileumsåret 2020 bli et
minnerikt år for alle. At 2020 skulle bli så
minnerikt kunne jeg ikke ha forestilt meg.
Det stoppet helt plutselig. Vi ble satt ut av
spill. Med forskrekkelse så vi noe komme
som vi ikke skjønte rekkevidden av. På bil-
språket heter det; “å gå i nødmodus”. Og
når du tyr til bilens instruksjonsbok finner
du raskt ut at det ikke finnes noen “quick
fix” på problemet. Der står vi nå, litt på
stedet hvil mens samfunnet sakte forsøker å
finne tilbake til normalen. Som et resultat
av “nødmodus” ble både Norsk MG
Klubb´s Jubileumsrally og Norwegian
Sports Car Rally avlyst. Det fantes ikke
andre valg, men vi skal alle på tur igjen når
tingenes tilstand har roet seg.
Kan det komme noe godt ut av dette? Tja,

vi skjønner i alle fall at vår
verden er veldig sårbar

og at vår eksistens
ikke er statisk. Vi
må ta vare på det vi
har, vedlikeholde
det som allerede er
kjøpt og produsert
og kjøpe varer med

en kvalitet som gjør
at produktet du

kjøper varer lenger enn
en uke.

Dette året skal vi til-
bringe i Norge, reise i Norge, spise og
drikke i Norge. La oss alle sammen bidra til
at lokale bedrifter som hoteller, caféer og
pensjonater får besøk av oss og at vi på den
måten bidrar til deres videre eksistens. 
Det er morsomt å se at vårt klubbmedlem
Ernst Kammerhuber og Sissel Brinchmann
tidlig forsto viktigheten av dette og laget en
flott hjemmeside for oss som skal på tur.
Besøk nettsiden: www.underveisinorge.no 
For første gang i Norsk MG Klubbs historie
har vi avholdt et digitalt årsmøte. Ble det en
suksess? Nåvel, 48 medlemmer engasjerte
seg i klubbens saker og avga stemmer. 
Ikke mange i forhold til våre ca. 800 med-
lemmer, men det dukker ikke opp flere på
våre tradisjonelle Årsmøter heller. Vi skal ta

en runde på dette i styret og kanskje kan vi
avholde digitale årsmøter også i framtiden.
Det ville sparer klubben for en god del
penger, penger som kan fordeles til sentrene
slik at de kan gjøre noe hyggelig for klubb-
ens medlemmer. Senterledermøte og tillits-
mannsmøte kan f.eks. legges til et av
klubbens andre årlige arrangement.
En av årets hyggeligste nyheter er at Roga-
land Senter nå er samlet i “et rike” etter
noen år med litt “haltende gange” om jeg
får bruke det uttrykket. Jeg takker alle som
har bidratt til at de to sentrene fant sammen
igjen og gleder meg til “oppblomstringen”
med nye idéer og aktiviteter.
Jeg vet at mange medlemmer gleder seg til
neste nummer av MG-Magasinet. Men
bladet blir liksom ikke til helt av seg selv.
Redaktøren gjør sin del av jobben, men kan
ikke lage et spennende og innholdsrikt blad
uten “input” fra medlemmene! Noen er
flinke til å legge bilder og tekst på Face-
book. Kan dere ikke sende bilder og tekst til
redaktøren? Ta kontakt med ham før dere
sender bilder for informasjon om kvalitet på
bilder til medlemsbladet som er 5 ganger
høyere enn på digitale medier.
AMCAR og LMK forener krefter. Tung-
vekterne innen norsk kjøretøyhobby og
kjøretøyhistorie står nå sammen og vil øke
trykket mot våre myndigheter for å få 
aksept for at våre kjøretøy er en del av vår
felles kulturarv. En stor takk til alle våre
medlemmer som bidro på 17. mai til å vise
hvor viktig “Kultur på hjul” er.
Vi er på vei inn i de herlige sommermåned-
ene når alt er frodig og grønt, solen står
høyt på himmelen nesten hele døgnet, fugl-
ene synger som aldri før og motoren
brummer harmonisk. Ta godt vare på alt
dette flotte og gled dere over alle muligheter
som vårt land og bilhobby har å gi. Vi er
svært privilegerte.
Vi må følge myndighetenes råd og oppføre
oss forsvarlig. Husk at hver og en av oss re-
presenterer vår bilklubb og bidrar til Norsk
kjøretøykultur.

Jeg ønsker alle en God Sommer!

NORSK MG KLUBB
Besøksadresse: 
Motorhistorisk senter
Skotselvveien 594, 3330 Burud

Post: 
Norsk MG Klubb
c/o Ola Thygesen
Økernveien 184
0580 OSLO

E-post: post@nmgk.no
Web: www.nmgk.no
Bank: 1503.23.86668 
Org.nr: 979841159

LEDER
Ola Thygesen
Mobil: 924 04 540
nmgkleder@nmgk.no

NESTLEDER
Tore Lie  
Mobil: 901 40 658
nmgknestleder@nmgk.no

KASSERER
Anita Wiksaas
Mobil: 922 98 999
nmgkkasserer@nmgk.no

SEKRETÆR
Øyvind W Wiksaas
Mobil: 916 52 410
nmgksekretaer@nmgk.no

STYREMEDLEM 1
Bjørn Erik Vesterås ny
Mobil: 975 47 036
nmgkstyremedlem1@nmgk.no

STYREMEDLEM 2
Bente Kristiansen
Mobil: 909 30 733 
nmgkstyremedlem2@nmgk.no

VARAMEDLEM 1
Ellen Babette van der Horst ny
Mobil: 416 00 026
nmgkvaramann1@nmgk.no

VARAMEDLEM 2
Per Roger Nielsen
Mobil: 971 01 000
nmgkvaramann2@nmgk.no

INTERNASJONAL KONTAKT 
Halvor Asland
Mobil: 915 91 720
nmgkinternationalcontact@nmgk.no

FORSIKRINGSKONTAKT LMK
Helge Syversen
Mobil: 901 72 614
nmgkforsikringskontakt@nmgk.no

MATERIALFORVALTER
Leif Storm-Olsen Mobil: 924 18 705

REVISOR
Egil Pedersen, Steintrøa 10, 3550 Gol

WEBMASTER/WEBREDAKTØR
Truls Sundt
Mobil: 907 77 615 
nmgkwebmaster@nmgk.no
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Ola Thygesen 
Leder NMGK

Norsk MG Treff fyller 10 år! 
Vi feirer på Lista og legger til rette for gode 
opplevelser. Noen overraskelser, de beste MG-
entusiaster og flott natur å kjøre i! 

Invitasjon er sendt ut via din senterleder.   
Velkommen! 

Hilsen arrangørteamet:  
Erik, Jonny, Torbjørn og Steinar.  

E-post: nmgt@nmgk.no

Norsk MG Treff
Lista 13.-16. august 2020 
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 Vi håper å kunne arrangere
Norsk MG Treff i august!
Som kjent måtte vårt Jubileumsrally “Norsk MG
Rally” 10. - 14. juni avlyses p.g.a. pandemien. Alle
større arrangementer måtte avlyses og tusenvis av bil-
entusiaster fikk en spesiell start på årets kjøresesong.
Mange av medlemmene fikk etterhvert luftet seg,
alene, sammen noen få MG-venner eller på senterturer
hvor smittevernreglene er viktig å overholde!

Nå skriver vi juni og det slippes opp mer og mer, men
fremdeles må vi følge myndighetenes retningslinjer.
Arrangementskomitéen vil gi alle de påmeldte deltak-
erne beskjed om treffet på Lista kan gjennomføres. 

Begge de to store klubbarrangementene ble fort full-
tegnet. Det er synd at viruset skapte slike store utford-
ringer det året klubben skulle feire 50 års jubileum,
men vi kommer sterkt tilbake!

FULLTEGNET



R E D A K T Ø R
ANNONSEANSVARLIG

Sigurd Sandtveit
Hvitsteinveien 254

3243 Kodal/Sandefjord
Mobil: 90 50 70 93 

sigurd@asker-reklame.no

Redaktøren forbeholder 
seg retten til å redigere  

tilsendt materiale. 
Bruk av stoff fra 

bladet er kun tillatt 
med kildeangivelse og 

tillatelse fra 
redaktøren. 

I magasinet kan du lese mer om bl.a. dette:

MG Magasinet 2-2020

side 4 MG-entusiasten

side 7 MG-tur i Norge

side 9 MGA + hus selges

side 13 Personlige bilskilt

side 15 Ny i klubben fra Bryne

side 17 Ladies Corner fra Halden

side 18 Teknikk-Råd-Tips-Erfaring

side 21 Sentersider

FORSIDEFOTO: Bodil på panseret: Foto Maciej Krzysztof
MGB i solnedgang: Foto: Roar Berg Hansen

side 14 MG Cyberster

Norge - mitt nærmeste ferieland
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Denne kjøresesongen kunne ha startet tidlig
da det allerede i mars var sol og 20 grader.
Men da landet stengte ned valgte de fleste
MG-entusiaster å sette det “litt på vent”. 

Anne og jeg hadde vår første MG-tur den
15. april. Vi har forsikringen “Blivende
klassiker” og var ikke klar over at fra i år
har If strøket kravet om at bilen ikke kan
brukes i perioden 15. oktober til 15. april
Nå gjelder kun kjørebegrensningen på 500
mil i året. Hadde vi kjent til dette så hadde
vi luftet oss og MGen før den 15. april. 

Softistur
til
Stavern
15. april

Vi hadde meldt oss på klubbens Jubileums-
tur, Norsk MG Rally 2020, men den måtte
selvsagt avlyses p.g.a. pandemien. Nå håper
vi at Norsk MG Treff på Lista 13. - 16. 
august kan gjennomføres. 

Om det blir vanskelig å reise mange biler på
tur sammen, så kan vi reise alene eller noen
få biler sammen uten å bryte smittevern-

bestemmelsene. Jeg husker den deilige, frie
følelsen av å kjøre åpen bil mens pandemien
var på det mest hektiske. Ingen virus skulle
få smitte oss der vi suste avsted!  

Norge - mitt Norge!
I sommer får vi kanskje veiene nesten for
oss selv dersom mange av de utenlandske
turistene ikke får innreiseløyve. Uansett, i
sommer skal vi utforske noe av det Norge
har å by på og vi vet det er mange flotte
MG-veier, storslagen natur og kultur i verd-
ensklasse. “Nasjonale Turistveger” er som
skapt for oss - se mer på side 7 og 8. 

Senterturene kom selvsagt noe sent i gang i
år og det ble utsatt
frist for å levere
stoff til sentersid-
ene som til slutt
ble omfangsrike.

Neste medlems-
blad kommer i
september. Går alt
etter planen blir
det et dobbelt-
nummer for å
markere at klubben
er 50 år!  - Send
meg stoff fra dine
MG-opplevelser i
sommer!
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Are
Trælvik

Fra Brønnøysund  
Midt-Norge senter

Gift med Margrethe
Trælvik og har to

barn på 23 og 14 år.  

Bilpark i kjøpt kronologisk rekkefølge:
• MGB 69-mod tartan red restaurert i
England, men restaurert ytterligere etter
at jeg fikk den 
• MGF 99-modell (solgt) til Jon
Paulsen, MG-klubben Follo senter
• MG TD 53-modell Old English
White,  importert fra USA og total-
renovert over 4 år
• MF TF 160 2002 modell sparking
grey importert fra Frankfurt med 70' på
km-telleren
• MG Magnette Variatone 58-modell,
under restaurering
• MGB GT 72-modell British racing
green 
• MGB 79-modell Britisk racing green
variant (V8 prosjekt etter hvert)

Hvem er jeg: Født i Oslo og døpt i
Brønnøysund, men hadde min oppvekst
på Lofthus nedenfor Grefsenkollen i
Oslo. Mine foreldre flyttet til Oslo som
ungdom, men dragningen mot "heim"
har de overlevert til meg, så da jeg var
19 flyttet jeg for første gang til Brønn-
øysund. Har bodd her permanent siden
1998. Sivilagronom av utdanning fra
Ås. Har jobbet som lærer, landbrukssjef
og banksjef i Nordlandsbanken som
etter hvert ble DNB i tillegg til mye
annet. Har de siste 7 årene jobbet på
Brønnøysundregistrene med forenkling
og digitalisering og er nå avdelings-
direktør for en avdeling med ca. 70
medarbeidere. 

Familien kan vel sies å være over
gjennomsnittlig opptatt av hestekrefter.
Jentene mine driver med 4-beinte heste-
krefter som krever havre og gras og
mye stell, og jeg har min bilgalskap i
tillegg til laksefiske og rådyr- og elg-
jakt. Perfekt kombinasjon for å fylle
hele året. Bil på vinter, laksefiske og
bilkjøring på sommer og jakt på høst.
Perfekt!

Hvorfor MG?
Ingen i min nærmeste familie har vært
lidenskapelig opptatt av bil. Men jeg
bar på en hemmelig drøm i minst 20 år
før jeg fortalte kona mi at nå drar jeg
etter et møte på Lillehammer til Tvede-
strand-området og henter meg en MGB.
Fikk flere råd fra bilentusiaster på for-
hånd om det å kjøpe veteranbil. 

De sa bare, kjøp så dyrt du har råd til
og gjerne litt til...  Og så gjorde jeg.
Den turen nordover til Brønnøysund 
nonstop glemmer jeg aldri. Herlig tur
og det føltes veldig riktig. Men opp-
daget fort at det var diverse ting jeg
ville forbedre og som trengte oppmerk-
somhet. Etter det har læringskurven på
disse gamle damene vært bratt. 

Prosjekter
Siden jeg startet opp har det vært noen
lette prosjekter som ikke har tatt mye
tid, men jeg har lagt ned 1700 timer i
"Esmeralda", min prydsten av en MG
TD som jeg importerte selv fra Los
Angeles. Det var spennende øyeblikk
da jeg og en god venn kjørte natta ned-
over til Oslo i begynnelsen av desember
for å plukke den opp neste morgen hos
et spedisjonsfirma. Vi returnerte med
den samme dag… 

Tenkte jeg skulle gjøre en lett restaurer-
ing av den, men endte med full ned-
stripping, sandblåsing og pulverlak-
kering av det som jeg kunne pulver-
lakkere og lakkering av resten. Skulle
være ferdig etter en vinter, men det ble
4 år… og 120.000 kr i deler og lakker-
ing mm. Og det gjorde jeg med god
hjelp av venner som har drevet mye
med oppretting og lakkering. En onkel
som er svært flink med tre lagde nytt
dashboard til meg. Fantastisk artig å ha.

- entusiasten Are Trælvik

Med åpen MGB ved Brønnøysund - vakkert! Foto: Roar Berg Hansen

Min onkel lagde nytt dashbord i tre til TDen fra 1953.

Fra drøm til virkelighet.

TDen ble fraktet fra Oslo til Brønnøysund. 

Foto: Roar Berg Hansen



De andre bilene jeg har kjøpt har det
vært vedlikehold og litt forbedringer
på. Men det var helt til Magnetten kom
i hus. Bakgrunnen for at jeg falt for
denne var interiør og ikke minst en fan-
tastisk bakende. Den er nydelig. Ville
også ha en bil i hus som alle kunne
være med i og som kan brukes på litt
regnfulle og kalde dager. 

Den var teknisk i god stand, men be-
tydelig med rust i karosseri og da sær-
lig skjermer og dører. Masse kalkede
rustgraver. Så i vinter har den vært i
fokus. En flott bil til å lære seg platear-
beid og sveising på, og det har gått
noen flasker med Miso 18%. Men stål-
arbeid fascinerer meg veldig. 
Herlig material å jobbe med. 

Blir ikke ferdig
med Magnetten
før sommeren,
men regner
med at den er
ferdig sveiset så
en til høsten
kan starte
grunnarbeid og
lakkering.
Satser på å
prøve å lakkere
den selv. 

I 2021-22 er det ombygging og god-
kjenning av en MGB til V8 som står for
tur. Har karosseriet som er ferdig lakk-
ert og masse deler. Har fått tak i en 3,5 l
og en 3,9 l motor som skal skrus
sammen. 

Mangler vel egentlig nå bare clutchhus,
bunnpanne og girkasse før det meste er
i hus for bygging. Så har noen en LT77
eller R380 girkasse så rop ut! 

Bygg – Ares garage
Rett utenfor Brønnøysund har vi
"hytta", familiens arnested som da selv-
følgelig heter Trælvika. Her overtok jeg
for drøyt 10 år siden. Satt lenge og
spekulerte på hva jeg skulle “sette til
særpreg” og hvordan jeg skulle ta i
bruk denne eiendommen på som ga
glede og bruksmuligheter. Svaret ble å
bygge et bilverksted først med nød-
vendige fasiliteter  og deretter en
fullisolert støvfri lagerhall for biler.

Verkstedet er bare 36 kvm, men er
koblet sammen med noen gml uthus så
har litt tilleggsareal for lagring av kom-
pressorer og pulverlakkeringsovn etc.

Da TDen kom i hus og det arbeidet
skred frem kom neste erkjennelse. Nå
legger du ned mange mange timer på å
restaurere en bil og så har du ingen
plass å lagre den. Svaret ble å sette opp
en lagergarasje på 120 kvm hvor jeg
kalkulerte inn plass til 10 biler hvis de
lå på en lengde på 4,5 m. Da ble det
pause i restaurering av bil og garasje-
bygging. Her er det 17 grader hele året
og relativ luftfuktighet på 40 %. En
sideeffekt er at den er perfekt til å ha
selskap i og bilene trives godt. 
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Gjenoppbygging og montering av den totalrestaurerte
TDen. Totalt brukte jeg 1700 timer på prosjektet. 

Old English White i solnedgang.

Vi er opptatt av hestekrefter. Jentene mine driver med 4-beinte hestekrefter som krever havre og gras og mye stell,
og jeg har min “bilgalskap”. 

MG Magnette ZB 1958 modell - før restaurering. 

Sveising og platearbeid på MG Magnette.

“Trælvika” - familiens arnested utenfor Brønnøysund.

Garasjen er snart ferdig. 
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Har valgt å lage meg en logo som dere
ser på alle mine biler og på gulvet i
garasjen. Artig å ha og det har blitt en
merkevare av det…

Turer
Det har vært begrenset med lange turer
foruten turene når jeg har hentet biler.
Den fineste turen var sammen med to i
en Triump Spitfire. Da kjørte vi Brønn-
øysund-Trondheim-Orkanger-Molde-
Kristiansund-Ålesund-Geiranger-Lom
og hjem igjen i MGBen. Det var fan-
tastisk. Vi  storkoste oss, og bilen gikk
som en klokke. 

I fjor tok vi Den gylde omvei som
ligger sør for Steinkjer. Her er opplev-
elsene tette og avstandene korte. Vi var
også innom flere MG-venner og hilste
på. Det var en varm opplevelse i +30
grader, men utrolig gøy, og gjestfri-
heten er det ikke noe å si på når en
kommer!

Min lengste tur i ett strekk hadde jeg
fra Frankfurt til Brønnøysund i TF 160.
Rått å kjøre autobanen med den og nyte
en flott tur nordover i en herlig bil. 
Etter hvert som vi blir litt eldre og siste-
mann har blitt voksen så blir det nok
mange flere turer. Vi snakker om å
kjøre til Spania til et spesielt heste-
miljø, og det er noen turer i England jeg
gjerne skulle tatt. I disse Koronatider
planlegger vi i år en tur oppover RV17
mot Bodø. Den anbefales.

Langt til nærmeste MG-kollega
Det er langt dette landet, det meste er
nord skriver Roy Jacobsen. Å være
MG-entusiast er litt krevende når en
bor her i Brønnøysund. Den nærmeste
klubben har tilhold 5 timer unna. Mine
nærmeste MG-relasjoner har jeg i
Steinkjer. Men via ulike sosiale medier
og telefon har jeg litt kontakt, og jeg
prøver å legge ut en del om mine pro-
sjekter på Facebook. Det har gitt meg
og andre en god del. Det som er fan-
tastisk er velviljen og lysten til å dele
kunnskap. Det er imponerende. 
I Brønnøysund har vi som driver med
bil samlet oss i Am Car klubben og jeg
føler at vi alle er inkludert der. Så det
sosiale rundt bil får jeg litt av der om
jeg ønsker det. 

Engelsk biltreff
En av mine aller beste venner som er
hekta på Morris og jeg satt og pratet og
ideen om et Engelsk biltreff slo rot. Vi
fikk med oss gode hjelpere, og året
etter arrangerte vi det i majestetiske
omgivelser nedenfor fjellet Torghatten
her i Brønnøysund. Det var vel en 40 +
biler til stede fra Ålesund i vest til
Fauske i nord og Oslo i sør. 
Vi hadde også besøk av biler fra
Sverige. Min moderklubb i Stjørdal var
også representert med flere MGer. 
Fantastisk artig, og mange relasjoner
ble knyttet. 

Velkommen innom
Hvis det er noen som kjører forbi eller
vil vite mer om Sør-Helgeland så er det
bare å ta kontakt. Jeg har som filosofi
at besøk går foran arbeid på biler. Det
er utrolig trivelig å få kaffebesøk og

treffe like-
sinnede.
Det er en
viktig del
av hob-
byen.

Safety
fast, nyt
sommeren
og besøk
oss gjerne!

Egen logo i garasjen og på bilene. 

Klart for “vårslipp” av MGene i garasjen. 

Oppgradert verksted. 

Frankfurt - Brønnøysund i ett strekk med MG TF 160.

MGene på biltreff tok seg en avstikker til Ares garage. 

Engelsk biltreff under Torghatten i Brønnøysund. 

Gammel og “ny” møtes. TD 1958 modell og TF 2002. 
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MG ZS EV
100 % elektrisk
100 % nullutslipp
100 % leveringsklar

MG lanserer nå en 100 % elektrisk SUV med fem 
stjerner i EuroNCAP.

MG ZS EV har bla. adaptive cruise-kontroll, aktiv 
nødbremssystem, filholderassistanse og navigas-
jonssystem.

44,5 kWt vannavkjølt batteri med en rekkevidde 
opptil 263 Km (WLTP). 

Hurtiglading 0-80 % (85 kWt) på kun 40 min.
Bagasjerommet er på hele 448 liter/1166 liter. 

Les mer på mgmotors.no

*veiledende kundepris levert Oslo, lokale leveringskostnader 
kan tilkomme. Energiforbruk kombinert: 18,6 kWt/100 km 
(WLTP). CO2-utslipp  0 g/km. Bildet kan avvike fra tilbudt mod-
ell. Med forbehold om trykkfeil.

fra 239.890,-*
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Her får du mest el-SUV for
pengene. God plass, mye ut-
styr og helt grei rekkevidde.
Og det til markedets beste
pakkepris. elbil24.no
I marsutgaven av MG Magasinet
kunne du lese om at denne modellen
var tilgjengelig i Norge gjennom im-
portøren “Norwegian Mobility Group
AS” og deres forhandlernett. 

Flere av medlemmene i Norsk MG
Klubb har kjøpt den nye elektriske
MGen, som dagligbil. I tillegg eier de
gjerne en klassisk eller moderne MG. 
De fleste elektriske nyhetene kommer
fra Kina. 

Nykommeren MG ZS EV viser til
fulle at det er fullt mulig å få mye
elbil, også uten å måtte ta hull på den
aller største pengebunken. 

Mange husker MG som et ærverdig
britisk bilmerke, og det var det en
gang. Nå er merkevaren MG på kines-
iske hender, hos SAIC, men det er
slettes ikke noe nederlag. MG ZS EV
er forøvrig den første kinesiske elek-
triske personbilen som har funnet
veien til Norge. Nå er den leverings-
klar med en startpris på 239.890
kroner, ferdig levert Oslo.

Sprinten til 100 km/t skal gå unna på
8,2 sekunder, noe som er helt greit.
Toppfarten er begrenset til 140 km/t.
Du endrer raskt kjøremønster når du
havner i en elbil, for du får direkte
respons på rekkevidden dersom du
sløser med energien. 

MG ZS EV er drøye 4,3 meter lang,
og har en akselavstand på 2,58 meter.
Det betyr at den slettes ikke er så liten,
og bagasjerommet måler derfor an-
stendige 470 liter, før du legger ned
seteryggene. Disse har en 40/60 splitt,
og med begge lagt ned har du 1.166
liter til rådighet.

Det er generelt god plass innvendig i
hele bilen, uansett om du setter deg
inn foran eller bak

MG ZS EV - suksess i Norge!
Av Sigurd Sandtveit, Norwegian Mobility Group, tekst og foto: elbil24.no

KINESISK BRITE: MG ZS EV er en bil med god plass, mye utstyr og lav pris. Det tiltaler mange. Foto: Fred Magne Skillebæk 

RYDDIG: Interiøret er ergonomisk satt opp. Mye styres fra 8-tommeren i midtkonsollen. Foto: Fred Magne Skillebæk

Bilen er utstyrt med en elmotor på 143 hestekrefter, som leverer et dreiemoment å 353 Newtonmeter. Foto: Fred Magne Skillebæk

MG SUV ZS EV

• Pris fra kr. 239.890,-
 • Comfort- eller Luxuryutgave.
• 5 farger.
• 263 kilometer WLTP-rekkevidde.
• Vannkjølte batteriet på 44,5 kWt
 • Elmotoren leverer 105 kW, dreie-
moment 353 Nm. 

• Topphastigheten 140 km/t. 
0–100 km/t på 8,2 sekunder.

• Lades fra 0 til 80 % på 40 minutter.
• Åtte tommers touch-skjerm, 
navigasjon og mulighet for Apple  
Carplay og Android Auto. 

• I Luxury-utgaven får du blant annet 
soltak, ryggekamera, regnsensor og 
oppvarmede forseter.

• Fem av fem mulig stjerner i Euro 
NCAP-testen.

• Fem års garanti. Batteripakken har   
garanti for åtte år/150.000 kilometer.

Man har faktisk plass til godt voksne i baksetet, som
også har to isofix for barneseter. 

Foto: Fred Magne Skillebæk 

Mer enn 570 biler 
solgt pr. 6.6.2020
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Noen av MG-klubbens medlemmer er virkelig kreative når
de lager bilannonser. Halvor Aspaas fra Oslo er en av dem. 

Denne annonsen tok helt av. Over 35.000 så annonsen, før
den ble fjernet av Finn.no. De mente kombinasjonen av bil-
og hussalg i samme annonse, ikke var helt innafor.

Og Halvor innrømmer at det var et stunt for å få solgt
huset. Bilen hadde han egentlig ikke tenkt å kvitte seg med.

Bilen er en 1959 modell MGA, en skikkelig klassiker og
lekkerbisken fra MG. Sportsbilen ble produsert i rett over
100.000 eksemplarer fra 1955 til 1962, så dette er helt klart
ingen bil man ser hver dag. Eksemplaret til Halvor er i til-
legg en svært pen og gjennomført utgave.

Bilen ble opprinnelig solgt ny i Tyskland. På 80-tallet ble
den videresolgt til Nederland, hvor den ble plukket helt fra
hverandre. Etterhvert dukket den opp i Norge, og jeg kjøpte
den helt ferdig bygget i 2015. Det har jeg ikke angret på,
sier entusiasten.

Jeg har utrolig mange gode og hyggelige opplevelser med
den. Designet er én ting, men nærheten til veien, lukten og
lyden - det gjør kjøreopplevelsen komplett. Dessuten får
man enormt med oppmerksomhet, og blir rett og slett
hjulpet frem i trafikken. Man kan ikke annet enn å smile
bak rattet i MGA. Og den bidrar helt klart til et pusterom i
hverdagen.

Halvor legger til at han ikke skrur mye selv, men at MG-
miljøet i Norge har vært til stor hjelp. Jeg har aldri vært i
veteranbil-miljøet før jeg kjøpte bilen. Å oppleve den
genuine interessen og hjelpsomheten blant folk er helt 
fantastisk. At 56-åringen som bor i Oslo har fått et mildt
sagt entusiastisk forhold til bilen, er det ingen tvil om. Han
og kona har mange uforglemmelige turer i bilen sammen.

Før gikk man til fotografen for å ta familiebilder. Vi ønsket
i stedet noen fine bilder sammen med bilen. Det er veldig
stas å se tilbake på.

På soverommet henger et nesten to meters bredt bilde av
bilen, med kona Bodil liggende på panseret. Jeg kan se på
bilen  og kona samtidig. Begge to er like fine, ler Halvor. 

Halvor forteller at han har fått rundt 10 henvendelser på
selve bilen, men det var huset som egentlig skulle selges,
og slik ble det. Huset solgt på to dager!

Nydelig MGA selges. 
Ved rask handel medfølger hus.

Kjøper du denne bilen, følger huset med. Men du må bla dypt i lomme-
boken. Prisantydning er nemlig 8,4 millioner kroner.

Det er lite som måler seg med å komme frem til en svensk herregård i strålende ettermiddags-
sol, i en nypolert MGA, sier Halvor. Foto: Maciej Krzysztof

Med denne annonsen
solgte Halvor huset på
to dager, men MGAen

beholdt han
Sigurd Sandtveit

Artikkel fra Broom av Mats Brustad  

Halvor og kona har etterhvert mange turer i MGAen. Her foran den gamle BP-stasjonen på
Nøtterøy som er et yndet fotosted for alle med veteranbiler. Foto: Maciej Krzysztof

Dette bildet på 120 x 180 cm henger på soverommet. Foto: Maciej Krzysztof

Foto: Alejandro Villanueva Tavares
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I sommer blir det       -tur i Norge

Det er veldig
hyggelig å reise på
tur til andre land,
men akkurat i
sommer har vi en

gyllen mulighet til å utforske mer av
hva vårt eget land har å by på 
- og det er enormt! 

Suleskarvegen - som skapt for MG
Den snor seg frem mellom fjord og
fjell, ned bratte fjellsider, over luftige
høyfjellspartier og gjennom frodige
bygder. Ruten har blitt kåret til en av
Norges beste MC-ruter av Bike. Der
hvor MCene kjører er det ypperlige
også for oss med MG.  Suleskarvegen
har utviklet seg til å bli sør-Norges 
entusiast-eldorado. Prøv det du også!

Samme dag som veien åpnet inviterte
Claudia og Trond fra Sandefjord til
spontantur fredag 29. mai. Det ble for
kort frist for oss andre, men de hadde
en flott tur i sin MGF i sol og 10 meter
høye brøytekanter. 

Hei på dere! Er det noen der ute som kunne
tenke seg på en spenstig pinsetur? Vi har planer
om å kjøre Suleskarvegen mot Sirdal og Lyse-
botn for å se på 10 m høye snøvegger. Veien ble
åpnet idag av veivesenet! Overnatting et eller
annet sted. Dalen hotell er fullbooket! Men...
Det finnes plass et sted.  

Endelig hjemme igjen:
650 km i et fantastisk vårpreget Norge.  
Overnattet i Setesdal og kjørte tilbake over
Dalen og Vrådal.

Av Sigurd Sandtveit

Brokke-Suleskarvegen er en 42 km lang vinterstengt
fylkesvei som går fra Nomeland i Hylestad i Valle
gjennom Setesdal vesthei til Suleskar i Sirdal i Vest-
Agder. Veien ble åpnet i 1990.

Foto: Claudia Mahnke

Geiranger og 
Ørneveien sett fra
Dalsnibba.   

Foto: norwaytoday.info

Geiranger 
Geiranger er en bygd i Stranda kommune, innerst i Geirangerfjorden, en sidefjord
av Storfjorden i Møre og Romsdal. Kjente attraksjoner er byggverkene Geirang-
ervegen og Ørnevegen, utkikkspunktene Flydalsjuvet, Ørnesvingen og fjellet
Dalsnibba. Fjorden med fossefallene Bruresløret, Friaren og De syv søstre.

I 2009 arrangerte NMGK Europatreffet i Geiranger for ca. 250 biler med turer til
Herdalssetra, Trollstigen, Dalsnibba og sightseeing på Geirangerfjorden

Statens vegvesen har ansvaret for å ut-
vikle attraksjonen Nasjonale turist-
veger. Det daglige arbeidet er lagt til
Turistvegseksjonen i Statens vegvesen
som har hovedkontor på Lillehammer.

De 18 Turistveiene
På www.nasjonaleturistveger.no
finner du for hver av de 18 turistveiene:
Kart, foto, bilder langs veien, brosjyre,
attraksjoner, reiseinformasjon m.m.
Her kan du planlegge dine turer og få

alt av tips og råd til hva dere kan gjøre
og oppleve langs denne ruta. 

www.nasjonaleturistveger.no

•Varanger
•Havøysund
•Senja
•Andøya
•Lofoten
•Helgelandskysten
•Atlanterhavsvegen
•Geiranger-Troll-
stigen
•Gamle Stryne-
fjellsvegen

•Rondane
•Sognefjellet
•Valdresflye
•Gaularfjellet
•Aurlandsfjellet
•Hardanger
•Hardangervidda•
•Ryfylke
•Jæren

Atlanterhavsvegen er et 8.3 km langt stykke av en nasjonal turistvei på Nordmøre i Møre og Romsdal. I 2005 ble
Atlanterhavsvegen kåret til Århundrets byggverk 1905-2005 i Møre og Romsdal. Den har også blitt kåret til 
verdens fineste bilvei av den britiske avisen The Guardian.

Atlanterhavsvegen   Foto: www.nasjonaleturistveger.no
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Hva finner du på nettsiden til 
www.nasjonaleturistveger.no
når vi velger Valdresflye som 
eksempel?

Nasjonal turistveg Valdresflye går mellom Garli
og Hindsæter med avstikkar til Gjende. Strek-
ninga er 49 kilometer lang (veg 51). Vegen er eit
godt alternativ om du skal nordover, eller du kan
legge den inn som ein del av mange rundturar.

Vinter varsel: Vegen er åpen - 05. april 2020.
Deler av Nasjonal turistveg Valdresflye er vint-
erstengt mellom Garli og Maurvangen. Raude
flagg i kartet viser kvar strekningen blir stengt.
Strekninga er open mellom Hindsæter og
Gjendesheim. Vegen er normalt stengt i de-
sember og opnas igjen i april. Tilkomst til
Gjendesheim er frå Randen (veg 51) eller Sjoa
(veg 257). Køyrande må være oppmerksame på
tamrein på strekninga. I menyen til under finn
du nokre lenker som vi håper kan vera til hjelp.

For ytterligare turistinformasjon ber vi om at
spørsmål blir retta til lokale og regionale reise-
livsaktørar. 

Kommer du med elbil? Kart med ladepunkt for
elbil på Valdresflye

Opningar og stengingar av vinterstengde turist-
vegar og statistikk >>

Veg og trafikkinformasjon - telefon 175.
Kart med oppdaterte trafikkmeldinger >>

GPS: Garli 61.269397, 8.863413 -
Hindsæter 61.618944, 8.972654

BILDER LANGS VEGEN

BROSJYRE

KART
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RESULTAT FRA DIGITALT 
ÅRSMØTE i NMGK 2020

For første gang i Norsk MG Klubb´s
historie er det blitt avholdt et digitalt
Årsmøte. Årsmøtedokumentene ble
presentert på klubbens hjemmeside og
medlemmene ble oppfordret til å avgi
sine stemmer fra 16. til 23. april 2020. 
Informasjon om det digitale Årsmøtet
ble lagt ut på NMGK´s hjemmeside og
på flere av sentrenes Facebook-sider
med henvisning til www.nmgk.no

Her er rapporten fra Matrikkelfører
Truls Sundt:

Det ble avgitt 48 stemmer
Innkalling godkjennes enstemmig med 48
stemmer

Styrevalget 2020
Nestleder Tore Lie 48 stemmer
Kasserer Anita Wiksaas 45 stemmer
Styremedlem Bjørn Erik Vesterås 47
stemmer
Varamedlem Ellen Babette van der Horst
47 stemmer

Revisor Egil Pedersen 47 stemmer
Valg av medlem til valgkomiteen
Torbjørn Stangnes 46 stemmer

Regnskap 2019 godkjent 48 stemmer
Budsjett 2020 godkjent 48 stemmer

Forslag til vedtektsendring fra Per Roger
Nielsen:

Innkommet Forslag til vedtektsendring mht.
Medlemskap i LMK eller tilsvarende orga-
nisasjon med gunstig forsikringsordning.
Jeg ønsker med dette å be om at det på Års-
møtet 2020 tas opp følgende forslag til just-
ering/endring av vedtektenes §2, siste
kulepunkt.
Gjeldende tekst:
Å fremme medlemmenes interesser overfor
politiske myndigheter og ulike samfunns-
grupper, blant annet gjennom å være til-
sluttet Landsforbundet av Motorhistoriske
Kjøretøyklubber (LMK) og MG Car Club
(MGCC).

Denne teksten foreslås endret til:
Å fremme medlemmenes interesser overfor
politiske myndigheter og ulike samfunns-
grupper, blant annet gjennom å være til-
sluttet Landsforbundet av Motorhistoriske
Kjøretøyklubber (LMK) eller annen organ-
isasjon som gir medlemmene likeverdig
gunstig forsikringsordning og MG Car
Club (MGCC).

Forslaget fikk ikke 2/3 flertall og ble derved
ikke vedtatt. 29 medlemmer stemte ja og 19
nei til forslaget

Tekst: Ola Thygesen - Truls Sundt - Sigurd Sandtveit

DIGITALT ÅRSMØTE I NORSK MG KLUBB

Slik pleier vi å ha det når klubbens Årsmøte avholdes “analogt”, men i 2020 var det “digitalt med stor avstand2. 

P L A K E T T E R På Årsmøtene overrekkes plaketter til
de som trer ut av et verv som f.eks.
styremedlem, senterleder eller register-

fører eller har blitt utnevnt til Æresmed-
lem i Norsk MG Klubb.

Berit Frøseth Nielsen 
- avgått styremedlem

Erik A. Bogaard
- avgått vara til styret

Rune Kallestad
- avgått senterleder 

i Molde

Steinar Braaten
Æresmedlem
(se også side 20)

Øivind Westby 
- avgått senterleder 

i Buskerud

I 2020 ville disse ha mottatt plakett på Årsmøte: 

Hvordan vil klubben avvikle Årsmøtene i fremtiden?
Da pandemien slo inn over Norge og mange andre land måtte
vi være kreative og finne nye løsninger på så mange om-
råder, deriblant Årsmøter. Hjemmekontor, digitale møte-
former og kommunikasjon uten å møtes fysisk ble den nye
hverdagen for mange - og det fungerte så bra at vi i frem-
tiden antagelig vil endre våre litt inngrodde vaner. Den
digitale plattformen sparer både økonomi og klima. 

Ola har tanker rundt dette og styret skal diskutere saken og
gjøre sine vedtak. Viktig er at det vi sparer på digitalt års-
møte skal komme sentrene til gode i form av penger som kan
brukes til noe hyggelig for medlemmene.

Det er tross alt de som driver klubben!
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Du kan søke om å få personlig bilskilt med
din egen bokstav- og tallkombinasjon. Start
med å sjekke om bilskiltet du ønsker er ledig
før du søker.

Skiltet må bestå av minst to og maks syv
tegn, inkludert mellomrom. 

Du kan kun søke om personlig bilskilt til
person, vare-, lastebil og buss. For å søke må
du: være over 18 år • være eier av bilen 
• ikke ha medeier på bilen

Søk om personlig bilskilt
Når du har funnet et ledig personlig bilskilt
kan du søke om å få rettigheten til det. Det
koster 9 000 kroner og du får rettigheten til
bilskiltet i ti år.

Så snart søknaden er behandlet vil du få 
beskjed i din digitale postkasse om den er
innvilget eller avslått. Du må regne med 
inntil 3 måneder behandlingstid.

Hvordan bruker du personlig bilskilt?
Før du kan bruke det personlige bilskiltet,
må du knytte det til kjøretøyet ditt på Din
side. Du kan også gjøre det ved å møte opp
på en trafikkstasjon.

Du beholder de ordinære bilskiltene selv om
du får personlig bilskilt. Personlig- og
ordinært bilskilt kan ikke brukes samtidig.
Skal du kjøre i andre land enn Norge,
Sverige og Danmark anbefaler vi deg å
skifte til ordinære bilskilt.

Ønsker du å flytte ditt personlige bilskilt til
et annet kjøretøy, kan du gjøre det på Din
side. Du må fjerne knytningen til kjøretøyet
før du kan knytte det personlige bilskiltet til
det nye kjøretøyet. Husk at det nye kjøre-
tøyet må ha bombrikke.

Det er ikke tillatt å selge bilskiltet videre til
noen andre. Skal du selge bilen din, må du
huske å fjerne knytningen til det personlige
bilskiltet. Du beholder rettigheten til det 
personlige bilskiltet og kan bruke det på en
annen bil.

Du har rettigheten i ti år
Det betyr at ingen andre kan søke om dette
bilskiltet i den perioden. Ønsker du å be-
holde rettigheten etter ti år kan du tidligst
søke om å fornye tre måneder før, og senest
en måned før retten til bilskiltet ditt går ut.

P E R S O N L I G E  B I L S K I LT
AV SIGURD SANDTVEIT

De som kjører bak MGen til Per Mügge bør raskt se at de kjører bak en MGBGTV8. Passet perfekt med 7 tegn. 
Foto: Marit og Per Mügge

Per Mügge syntes egentlig 
personlige bilskilt var litt jålete,
men da han så at maks antall
tegn, som var 7, passet til hans
GT med V8 så var det plutselig
ikke så jålete lenger - bare
moro! 

Håkan Rydh har lagt ut sin MG Midget på finn.no.
Den har personlig bilskilt - så nå må nok Håkan kjøpe
seg en annen Midget om han skal få glede av skiltet
fremover. Skiltet er personlig og kan ikke overdras. Så
da er det vel tilbake til reg.nr. HJ-97097

På skiltet over nummerplaten står det:
Når jeg blir stor, vil jeg bli en "CADILLAC".
Ikke tenk på det kjære Midget - “SMALL IS 
BEUTIFULL” og Midget er som bl.a Tore Lie sier;
Undervurdert. 

Foto: Håkan Rydh

Personlige bilskilt ble lansert sommeren 2017
og ble en suksess. Mer enn 5.000 skilt ble god-
kjent i 2017 og i løpet av de to første årene søkte
23.000 om personlige skilt og 8.358 skilt er 
betalt og utlevert pr. mai 2020. 

Det er et gap mellom antall søknader og betalte
skilt, og årsakene er:
• Kunden søker om ett eller flere skilt. Statens
vegvesen innvilger eller avslår X antall skilt.

• Om lag 50 prosent av alle innvilgede skiltsøk-
nader blir betalt for og skilt produsert. De
færreste av kundene betaler for flere enn ett
skilt, selv om de har fått flere varianter innvilget.

PR. MAI 2020
Inntektene av 8.358 skilt utgjør ca. 75 mill.

Utgifter til utvikling og drift er ca. 25 mill. 

Overskudd ca. 49 mill.

Overskuddet brukes til trafikksikkerhets-
kampanjer på TV, radio og i sosiale medier.
Disse tar for seg temaer som oppmerksomhet,
fart og bruk av bilbelte. 
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Oslo senter på besøk hos importøren av MG ZS EV - Norwegian Mobility Group AS - Et selskap i Gill Gruppen.                

Oslo senter 
besøkte importøren

Foto: Petter Godlund

Tidlig i februar - før pandemien - var mange
av medlemmene på besøk hos importøren
Norwegian Mobility Group AS på Hagan
nord for Oslo, for å få demonstrert den nye
elektriske MG SUV ZS EV.

Bilene var lansert i Norge og mange av våre
medlemmer var nysgjerrige om dette kunne
være en aktuell bil i tillegg til den klassiske
MGen i garasjen. Flere har valgt den elek-
triske MGen som “hverdagsbil” og ved inn-
gangen til  juni var det solgt over 500 stk.
MG SUV ZS EV, flere enn mange av de mer
etablerte elbilmodellene.  

Førermiljøet sjekkes grundig. Plass til voksne i baksetet. Bagasjerom på 470 liter er bra.

Av Sigurd Sandtveit

I mange utgaver av MG-Magasinet har vi
presentert konseptbiler fra MG, senest i
marsutgaven i år. Men nylig ble det sendt ut
skissebilder av en toseter roadster med
antatt ELEKTRISK drivlinje. 

MGs kinesiske morselskap SAIC har av-
slørt bilder fra sitt London-baserte design-
studio som viser en to-seters roadster, kalt
Cyberster. SAIC Design Advanced London
beskriver seg selv som "et kreativt knute-
punkt for designere til å utforske nye og
innovative designforslag for å forbedre
SAIC Motor produktportefølje merker av
MG og ROEWE.”

Navnet Cyberster
Cyberster er en blanding av “cyber” og
“roadster.” Cyber er relatert til informa-
sjonsteknologi og sannsynligvis vil MG
satse på at konseptet gir en ny æra for
merkevaren og viser en bil med meget
avansert teknologi.

MG CYBERSTER-KONSEPT

Her er en forhåndsvisning av noe veldig spennende, designet og utviklet av UK & Shanghai Design-teamet!
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Ny i MG-klubben

Min vei til MG har vært lang og kronglete,
jeg har egentlig alltid vært en motorsykkel-
mann og min kjøretøyhistorie har bestått av
et stort antall to- og firehjulinger og startet i
1978 da fikk jeg kjøpt min første moped, en
1968 Tempo Corvette for den nette sum av
600 kr. Den ble behørig trimmet og gjorde
80 km/t i medvind og med en tynn 15 åring
sammenkrøpet bak styret.

Bil ble det først i 1979, da jeg 16 år gammel
kjøpte en Ford Cortina 1300, 1968 mod.
Etter kun å ha blitt kjørt i nærområdet etter
mørkets frambrudd med en håndmalt tre-
plate som skilt, en nervøs 16-17 åring som
sjåfør og et par entusiastiske kompiser i
passasjersetet i et par år, ble bilen godkjent
av bilsakkyndige og utstyrt med ordentlige
skilt omtrent samtidig som undertegnede
fikk førerkort.

Cortinaen fikk henge med et års tid til før
den ble solgt, og etter den fulgte en lang
rekke biler av merket Ford, det ble et par
Cortinaer til, en Capri, et par Taunuser og
noen Granadaer.

Moderne bruksbiler har aldri interessert
meg noe særlig, jeg har vel i grunnen sett
på dem som et nødvendig onde som jeg
helst vil forbigå i stillhet. Men de er vel og
en del av min bilhistorie og har de siste 20
årene bla. bestått av en Mazda, to stk. Audi
og 5 stk. Mercedes. Vi hadde en opptelling
noen år tilbake og kom fram til at vi hadde
hatt ca. 40 kjøretøy i vårt eie, et tall som nå
er passert med god margin.

Jeg var i utgangspunktet ikke noen stor bil-
entusisast, men alt som er gammelt har all-
tid tiltalt meg, også gamle biler, og jeg har i
årenes løp bygd et par biler, en mattsvart
Opel Blitz 1953 mod med V8, automatgir,
forstilling og bakaksel fra en 1979 mod
Buick. Denne ble aldri forsøkt godkjent,
men jeg kjørte den i et par år før Frank Tore
Aniksal (kjent fra Farmen) kjøpte den.
Noen år senere bygde jeg om en 1954
Chevy lastebil. Denne ble bygd om til
pickup med motor, gir og hjuloppheng fra
en 1981 Chevy C10. Dette ble imidlertid
gjort med Biltilsynets velsignelse. 

Jeg har alltid likt tohjulinger og hadde hatt
flere 50 og 125cc når vi i 1982 kjøpte vår
første tunge motorsykkel en Suzuki 380
GT. Det var en humørsyk totakter som raskt
ble byttet ut i en Honda 750, en grei sykkel
som i årene som kom ble etterfulgt av; en
Honda 900, en Honda 1100F, en Honda
CB1100R replika, en Triumph Tiger 90, en
Suzuki 1100, en Ural 750 og 5 stk. Harley
Davidson av ulike årsmodeller.

Heldigvis trives Wenche like godt på to hjul
som meg, og fra 1983 til 2019 var det bare
3 sommere vi av ulike årsaker ikke har vært
på motorsykkelferie. For meg har vintrene i
garasjen med restaurering og bygging av
motorsykler vært en like stor lidenskap som
kjøring om sommeren og mitt neste motor-
sykkelbygg er i skrivende stund under plan-
legging, det blir selvsagt en Harley.

“Den lille røde” var et skikkelig impulskjøp
som jeg fant i mai 2015 mens jeg var på
jobb. Jeg hadde arbeidshelg og det var
under en rolig nattevakt jeg var inne på
finn.no da det dukket opp en MGB til salgs
i Egersund, og etter en telefon til selger
reiste jeg og Wenche til Egersund for å
kikke på bilen. Det var kjærlighet ved første
blikk, og etter en rask gjennomgang av
bilen og en liten prøvetur ble det handel, og
samme kveld stod bilen i garasjen på Bryne.
Vi har siden den gang hatt stor glede av den

lille røde. Om vinteren har den fått opp-
graderinger og vedlikehold og om somm-
eren er den blitt flittig brukt både på turer
med likesinnede og ferieturer bare oss to.

Den har de siste vintrene fått bla. 5trinns 
Sierra kasse, 15´´ MGC hjul, elektronisk
tenning, bremsekraftforsterker, mohair tak,
rustfritt sporteksosanlegg og nye fjærer, så
den er blitt driftssikker og behagelig bil.

Da vi hadde kjøpt MGen fant vi raskt
Rogaland MG Center, en lokal MG klubb
som tok oss godt imot og der fikk vi hjelp
til det meste av det en fersk MG eier be-
høver hjelp med, det var en trivelig og
sammensveiset gjeng, og vi har hatt mange
flotte turer sammen. 

Norsk MG klubb ble jeg kjent med da vi en
kveld fikk besøk i klubbhuset på Soma av
Bjørn Erik Vesterås, senterleder i NMGK
Rogaland. Han fortalte litt om NMGK og
foreslo et samarbeid mellom klubbene, og
når den tanken fikk modnet seg litt meldte
jeg meg inn i NMGK og fant ut at Roga-
land senter bestod av akkurat like trivelige
folk som RMGC. Etter noen felles turer og
et felles medlemsmøte ble prosessen med å
samle hele MG miljøet i Rogaland under
NMGK-paraplyen igangsatt, og jeg var en
av de heldige som fikk være med å bidra i
den prosessen. 

Jeg kom sist vinter over enda en “engelsk-
mann” jeg bare måtte ha, en Morris Minor
varebil 1969 mod. Den er et lite sjarmtroll
som får mye oppmerksomhet, både barn og
voksne peker og vinker når jeg er ute med
den. Den er blitt bruksbilen min i sommer-
halvåret. Det er praktisk med små biler når
en har begrenset med plass, og nå tenker
jeg bilparken min er komplett.

Vi har på disse kanter av landet hatt en rela-
tivt mild og fin vår, og 1. mai hadde den
lille røde allerede rullet vel 2000 km. Vi
håper på mange fine turer i år med gode
MG-venner. Jeg ønsker alle en flott sommer
og håper vi sees på Lista i august.

Kjetil Arnøy - fra Bryne, gift med Wenche, 4 barn og 5 barnebarn. Rogaland senter. MGB Roadster 1968

“Den lille røde” i kalde omgivelser. Chevrolet L-54, 1954 modell. 5730 cm3, 258 HK. Morris Minor 1969 varebil - et sjarmtroll. 
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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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Jeg har vært medlem i MG klubben noen
år. Først som  familiemedlem,  men nå har
jeg blitt hovedmedlem. Jeg er gift med
Egil Hagen, nåværende senterleder i Øst-
fold.

Har vært med på mange MG-samlinger,
turer og møter gjennom årene. For to år
siden stod jeg som arrangør av MG-klubb-
ens årsmøtet som fant sted på Fredriksten
Hotell i Halden.

Jeg er kanskje litt over middels interessert
i gamle kjøretøyer. Det er ikke bare sports-
biler som er interessant, men også gamle
veterankjøretøy. Jeg synes det er veldig
gøy å være med på arrangementer med
alle slags veterankjøretøy. Bare en kort 
replikk på det. Nå har jeg vært leder i Øst-
fold Veteranvogn Klubb i noen år. Jeg har
vært medlem siden klubben ble stiftet i
september 1976.

Så over til MG igjen. Vår første MGB er
en 1963 mod. Den ble kjøpt i 1995.
Jeg hadde lyst på en egen MGB, og den
ble innkjøpt i 1997. Årsmodell 1965.
Denne hadde vi i ca. 18 år. Neste kjøp var
i 2016 av en 2002 modell  MG TF. Nå er
vi begge pensjonister og trives med det.

Det blir en del turer med Østfold senter og
sammen med Follo senter. Vi kjører også
turer på egen hånd. Gjennom MG-miljøet
har vi fått mange venner og bekjente. Vi
kjører også lengere turer i Norge  som er
et vakkert land å kjøre i.

Vi hadde sett fram til å være med på MG-
klubbens sitt 50 års arrangement.  Men
den gang ei. Vi får håpe det blir bedre
tider etter hvert slik at vi kommer mer ut
på turer. Da kan vi samles uten begrens-
ninger og nyte hver eneste tur vi kan få
kjørt i sammen med flere. 

Oppfordring til alle jenter: Meld dere inn i
Norsk MG klubb. Det bør vel ikke bare
være en mannsdominert klubb.

Jeg vil få takke Sigurd Sandtveit, redak-
tøren for et kjempefint MG-magasin. Det
å lage et blad gjør seg ikke selv.

Ha en fin MG-sommer alle sammen.   
Vi sees nok etter hvert. 

Ranveig Hagen
Bosted: Halden  •  Østfold senter  •  Biler: MGB 1963, MG TF 2002

Østfold senter var
vertskap for MG-
klubbens Årsmøte i
Halden 14. april
2018 og jeg hadde
påtatt meg ansvaret
for planlegging og
gjennomføring av 
arrangmentet. 

Ladies 
Corner

Vår siste MG er en
MG TF 2002 mo-
dell. En komfortabel
og lettkjørt sportsbil.

To MGer med nesten 40 års aldersforskjell. MGB 1965. I mitt eie fra 1997 til 2015. 

Vi har deltatt på mange veteranbilløp. Og “i gamledager” var vi ikke redde for å kjøre på grusveier. 
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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. 

En titt på div. Facebook- og Forumsider,
viser at jeg ikke er alene med at alarmen på
min TF går av uten forståelige grunner.
Ikke særlig populært når dette skjer på natt-
erstid. Jeg har ikke studert MGF eller TF
sin alarm i detaljer, men den består i det
vesentligste av mircobrytere i de 2 dør-
håndtakene, brytere i panser og bag-
asjelokket, samt en bevegelses-sensor i
“hodehøyde” midt mellom stolsetene, i 
tillegg til sentralenheten.

Jeg tenker vel ikke at en TF er spesielt 
interessant for tyver, for som andre åpne
biler, er jo innbrudd ikke spesielt vanskelig.
Derfor benytter jeg alltid en spesiell rattlås
mot tyveri. 

På grunn av de spontane alarmutbruddene i
min TF, har jeg faktisk latt bilen stå ulås og
har derfor rattlåsen som eneste barriere. En
enkel studie på div. Forum, viser at man
kan deaktivere alarmen, men at til det
trengte man tilgang til spesiell progamvare.
Jeg utelukket derfor dette som løsning.
Igjen fant jeg at om en låser bilen med
nøkkel og ikke med FOB (fjernkontroll) så
vil alarmen aktivere bryterne, men IKKE
bevegelses-alarmen. Siden TF har en FOB
er det jo praktisk å benytte denne for åpn-
ing og lukking av dørlåser, så dermed be-
stemte jeg meg for å følge rådet: Koble ut
bevegelses-detektoren! 

Bak setene er det et T-formet deksel som bl.
dekker for bakre høyttalere. Denne sitter
med 3 skruer - de samme skruene som
holder festeklipsene for tonneau-cover. På
høyre side av boksen er det en kontakt med
4 ledninger. I underkant er det en låseknapp
for kontakten som deretter gjorde at kon-
takten kan frigjøres. 

Etter dette har jeg ikke erfart at alarmen har
gått på! Som jeg har funnet ut, er det denne
bevegelses-sensoren som er den mest fore-
kommende feilkilden på MGF og TF. 

Om denne er frakoblet og alarmen frem-
deles melder om innbrudd, ser jeg at kabe-
len fra karosseriet til bagasjelokket ofte blir
beskyldt for feilmeldinger. Denne kabelen
blir ganske bøyd frem og tilbake hver gang
bagasjelokket blir åpnet og om trådene be-
gynner å brytes, vil dette gi en veks-lende
strømstyrke til alarmen som tolkes som et
brudd = alarm.

I tillegg leser jeg at dør-kontaktene kan
være problematiske med årene. Disse har
mikrobrytere integrert i håndtaket. For å få
tilgang til disse, må dørtrekkene fjernes og
hele dørlåsen demonteres. Til sist kan det
være dårlig kontakt i panser og bagasje-
lokk. Demontereing og tilbakemontereing
av kontakten skulle i så fall gjøre under-
verker. 

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.a. 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 mo-
derne bilers insruksjonsbok anbefales
hvilken type kjølevæske som bør brukes,
men neppe i veteranhåndbøkene. 

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 for-
skjellige ståltyper i motor og kjøleanlegg.
Spesielt biler med topplokk i aluminium.
Feil frostvæske kan tære på pakninger og
aluminiumdeler i motoren og i kjølesys-
temet. 

Så har det kommet nye
Longlife kjølevæsker som
Peak Global Lifetime Anti-fre-
eze & 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 kjøle-
væske. I tillegg til å beskytte mot frost og
koking og motvirker kavitasjon skal denne
kjølevæsken etter sigende smøre vann-
pumpa slik at den varer noe lengere. 

Alarmproblemer i MG F/TF
Av Halvor Asland

En kremfarget liten boks i midten mellom setene 
inneholder bevegelsesdetektoren. 

En rattlås er effektiv mot biltyveri. 

KJØLEVÆSKE
Av Sigurd Sandtveit
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VIKTIG ENDRING:
If forsikring fjerner begrensningen for bruk
mellom 15. oktober og 15. april. Sjekk
Særvilkårne i polisen. 

”Blivende Klassiker”- morgendagens 
veteraner mellom 15 og 29 år. 
Blivende Klassiker (BK) er en forsikrings-
ordning tilpasset samlere, som har et kjøre-
tøy mellom 15 og 30 år de ønsker å bevare.
Forsikringen er kun for dem som har en
aktiv og løpende Helforsikring på et regi-
strert veterankjøretøy. Blivende Klassiker-
forsikringen omfatter registrerte kjøretøy,
som skal være i bruk som samleobjekt og
ikke erstatte et kjøretøy til normal nytte-
kjøring. Kjørelengde er maksimalt 5000
km pr. år. 

EU-KONTROLL NÅR DU VIL
Fra og med 8.2.2019 gjelder de nye reglene. 

Du får mer fleksibilitet ved at du kan ta 
EU-kontrollen når du vil, så lenge kjøretøyet

er godkjent innen fristen 7.2.2019. 
Merk at fristen er endelig, du risikerer avskilting

hvis fristen ikke blir overholdt.

Før sendte Statens vegvesen et purrebrev når
kontrollfristen var utløpt. I gjennomsnitt sendte
Vegvesenet 500.000 slike purrebrev per år, og
mottakeren av brevet fikk en ny frist. Dette ble
det slutt på, i den nye ordningen er fristen
endelig. Nå kommer Vegvesenet til å sende et
påminnelsesbrev to måneder før den endelige
fristen. Selv om du kan gjennomføre kon-
trollen når du vil, får du aldri mer enn to må-
neder på å utbedre eventuelle feil. Hvis bilen
ikke blir godkjent ved EU-kontrollen får du
likevel ikke forskyve fristen. Derfor er det
viktig at du beregner nok tid til både kontroll
og eventuell etterkontroll.

Overholder du ikke fristen for godkjent EU-
kontroll kan kjøretøyet bli avskiltet hvis du
møter Vegvesenet, Politiet eller Tolletaten
langs veien. Hvert år er det i gjennomsnitt 
ca. 200 000 biler som er registrert som 
“begjært avskiltet”.

– Det er lurt å sjekke når du har kontrollfrist,
slik at du er godt forberedt og setter av nok tid
til eventuelle reparasjoner og etterkontroll. 

Fristen for ditt kjøretøy finner du på 
https://www.vegvesen.no
eller på kontrollseddelen fra forrige 
EU-kontroll.

BLIVENDE 
KLASSIKER MGF/TF-tips: Justere bremselysbryter

Tekst og foto: Sigurd Sandtveit Tekst og foto: Jon Fredheim

Når man får høre av dem som kjører bak at
bremselysene blinker mens man kjører, er
dette en ting det er en enkel sak å rette på. 

Årsaken er at bremselysbryteren danner
kontakt fordi en ikke har tilstrekkelig trykk
fra bremsepedalen. Bryteren trenger ikke å
skiftes, for den er mulig å justere på
lengden. Den finnes i forkant av bremse-
pedalen, og man kan komme til den uten å
demontere noe.

Fremgangsmåten er å trykke under den
runde enden øverst med en skrutrekker
eller liknende mens pedalen holdes ned-
trykket. Stangen er justerbar i flere klikk,
og vil strekke seg når den blir presset
oppover.

Det er litt trangt under dashbordet, og det
trengs godt lys for å se bryteren, men hele
jobben er gjort på under et minutt.

MGF kom i 1995 og mange av disse er nå 15 år eller
eldre og kan forsikres som Blivende Klassiker. 

Kun kr.1.800 pr. år med full kasko. Som noen sikkert husker, var Berit “utsatt for”
en amerikansk turist med leiebil oppe på Geilo.
Det resulterte i lakkskader på høyre side og til-
svarende lakkering - som endte opp med
hellakkering.

Firmaet som lakkerte og satte tilbake den
gamle jubileumslogoen overvurderte heft i
limet på denne. Det resulterte i at tallene falt av. 
Bildet viser hvordan det så ut tidligere. Ikke
gøy å kjøre rundt med. 

Logoen er ikke mulig å få tak i som original-
del lenger, men etter lang tid kom jeg via kon-
takter i UK over en som hadde reprodusert i et
svært begrenset opplag. Lucky me (us)!
Endelig kom tall og logo på plass! 

Jubileumslogoen “som forsvant”
Tekst og foto: Per Roger Nielsen

MG TF 2004 Jubileumsmodellen
Produsert kun i 1600 eksemplarer. Jubileums-logoen “1924 MG 2004” er brodert på seteryggen og finnes også
på bagasjelokket. Et metallmerke på T-baren innvendig anga produksjonsnummeret i rekken av de 1600 bilene.

Det var tre fargealternativer: Pearl Black, Starlight Silver og Goodwood Green med interiør og kalesje i match-
ende farger. Bilene i sølv og sort hadde burgunderrød kalesje, aske grått interiør med grenadine Alcantara og
sorte skinnseter - lys konsoll, dørfelt, girspak og håndbrekk-grep. Goodwood Grønn var i mer tradisjonell stil,
og kombinerte beige kalesje med beige interiør og sorte Alcantara og beige skinnseter. Treeffekter på kon-

sollen, dører, girkule og
skinnrattet. Alle modellene
hadde en sammenleggbar
Windstop og CD tuner. 
16" 11-eikers aluminiums-
felger, tåkelys og blanke dør-
håndtak. 

I klubbens bilregister opp-
lyser Truls Sundt at det er 
registrert 10 stk. jubileums-
modeller, hvorav 5 eies av
klubbmedlemmer. 

Av sigurd Sandtveit   Foto: Per Roger Nielsen

MGen til Berit
Frøseth Nielsen
har produksjons-
nummer 1209 av
totalt 1600 biler. 

En kremfarget liten boks i midten mellom setene 
inneholder bevegelsesdetektoren. 
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Steinar Braaten - nytt Æresmedlem i NMGK
Før Årsmøte 2020 sendte Hederskomiteen innstill-
ing til styret i Norsk MG Klubb: “Vår kandidat til
å bli Æresmedlem i Norsk MG Klubb er: Steinar
Braaten”. Styret var enige med komiteen og
Steinar ble klubbens 11. Æresmedlem.  

Her er noen av Steinars meritter som gjør ham til
et verdig Æresmedlem: 
• Steinar Braaten har bidratt med turer, arrangement
og MG-treff for Norsk MG Klubb i nesten 20 år.
• Med stor sikkerhet kan det påstås at det ikke er

noen i Norsk MG Klubb sin historie som har tatt initiativ til, ledet og
gjennomført - alene eller sammen med andre entusiaster - så mange
turer og treff for klubbens medlemmer.
• Han har lagt ned uante mange timer i å sjekke mulige turer, steder,
kjøreruter og severdigheter. Det flyttes på fridager i vaktturnus, tas ut
feriedager, byttes vakthelger på jobb for å kunne følge opp arrange-
menter. Både mens arrangementet pågår og ikke minst til forberedelser.
• Hele tiden mens arrangementene går er han "på", alltid minst ett trekk
foran der arrangementet til enhver tid er i tidsløpet. Og når alle har reist
hjem så begynner han oppryddingen.
• Alt han har gjort for Norsk MG Klubb er nesten umulig å få med, men
her noen smakebiter i uprioritert rekkefølge:
- Hallingrally, et lokalt lite arrangement kjørt år om annet fra 2003 for
MG entusiastene.
- Turer til England og Skottland arrangert for NMGK-medlemmer hvert
år fra 2003. Alt fra 4 til 21 biler har deltatt på hver tur.
- Nestleder i klubben 2005-2006, deriblant også vikarredaktør for et par
utgaver av MG-magasinet.
- Leder i klubben 2006-2008. 
- Landstreff for klubben på Torpomoen 2006-2007-2008.
- Internasjonal kontakt.
- Registerfører for MGF/TF registeret, da det også ble arrangert Eng-
landstur og Landstreff for F/TF.
- Han har vært norsk representant siden 2008 for MGF Registeret i MG
CC (moderklubben).  
- Laget eget webbasert PDF blad, “MGF/TF Entusiasten” for MGF/TF
mens han var registerfører. 
- Initiativtaker til European Event of The Year i Geiranger i 2009 og

leder av arrangementskomiteen for vårt største arrangement noen gang
med ca. 250 biler og nærmere 500 personer.
- Laget årevis Danmarksturer for Buskerud senter der Agder og Follo
sentre også har deltatt.
- I år feirer Norsk MG Treff 10 år, Steinar har vært med fra første stund
og ledet arrangørteamet.
- I år feirer Norsk MG Rally 5 år, han har også her vært med fra første
stund og ledet arrangørteamet.
- Han lager også reklame for arrangementer andre arrangerer, eks.
MGA-dagen, for Buskerud senter. 

Hederskomiteen i NMGK:
Sigurd Sandtveit (leder)
Halvor Asland
Berit Frøseth Nielsen

Steinar mellom MGB Roadster 1968 og MG TF 160 80th Anniversary 2004

TIDLIGERE ÆRESMEDLEMMER
Bjørn Rygh
Roy Råge
Knut Horgen
Jon Erik Skjefstad
Halvor Westgaard
Bård Nilsen
Truls Sundt
Halvor Asland
Tore Lie
Marcel Lesche Vanberg
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Hva skjer i sentrene?
Oversikt over turer og møter finner du i kalenderen på: www.nmgk.no > Aktivitetskalender

Av naturlige grunner er sesongen til nå vært
ganske spesiell, ingen aktivitet etter siste
innemøte 12. februar. Møte på Burud 11.
mars ble avlyst, men torsdag 14. mai la vi
avgårde på sesongens første tur: Hurum
Rundt. 10 biler møtte opp på Lierkroa. Alle
var fornøyd med å slippe ut i friluft igjen,
noen Spaniafarere etter 14 dagers karantene.
I følge terminlisten skulle vi hatt et stopp i
Holmsbu med bespisning på “Privaten”, i
stedet ble det medbrakt kaffe på stranden ved
Tofte. Som en ser av bildene var det en
kjølig fornøyelse.

Neste post på vårt program er besøk i Vik-
ersundbakken 4. juni. Vi vil kunne kjøre opp
til Vingen for servering, vi håper det kan
gjennomføres etter planen. Her er det god
plass til å holde forsvarlig avstand.

17. mai arrangerte Motorhistorisk Klubb
Drammen kortesje for kjøretøy av alle kate-
gorier gjennom store deler av det sydlige
Buskerud med start og slutt i Hokksund.

Håper å kunne komme tilbake med en mere
fyldig rapport til neste utgave.

BUSKERUD
Av Per Brinchmann-Hansen   

Tur Hurum rundt 14. mai. Vi holder varmen og avstanden.

Vi traff Trond Christensen med kone og deres MG VA Tourer 1938 på Eidsfoss under Norsk Motorhistoriske
klubbs 17. mai kortesje. 18. mai meldte han seg inn i klubben, rask respons.        Foto: Jan Vidar Ødegaard

Anne Marie prøver å holde varmen. Knut i kjent positur. Flott utsikt til bilene og fjorden. 

Randi og Ola på Eidsfoss.
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Pga Koronatiltakene har terminlisten ikke
blitt gjennomført slik vi hadde planlagt i fra
mars. Vi gjennomførte imidlertid et besøk i
garasjen til Svein Torsteinson på Hamre-
sanden tirsdag 10. mars. Han har biler av
ulike merker i sin underjordiske garasje
under hus og plen. Arealet er på ca 350
kvm med egen garasje for mekking og selv-
følgelig også hyggelig “mancave”. Mange i
senteret var interessert i å være med, og det
ble et svært hyggelig besøk.

Marsmøtet i Alfreds garasje ble avlyst,
mens aprilmøtet ble gjennomført med an-
befalte tiltak for å hindre evt. smittespred-
ning. 17. mai ble det bilkortesje for
veteranbiler gjennom den nye storkom-
munen. Dette ble svært vellykket. Under-
tegnede var bortreist i helgen men fikk
anledning til å være med på bilkortesje fra
Hokksund og gjennom Drammen. Svært
mange hadde tatt oppstilling på ruten og
hilste på bil og passasjerer. 

Terminlisten er ikke justert, annet enn at
inntil videre gjennomføres ikke møter og
turer som planlagt. Vi vil likevel prøve å få
til et treff hos Are Wang i løpet av juni.

Vi skulle egentlig til Århus classic weekend
denne helgen. Da det ble avlyst ble det
planlagt tur til Lærdalsøyri, på Lærdal Hot-
ell. Da det var meldt dårlig vær med snø,
ble det plan c - tur til Vikersund, på Tyri-
fjord Hotell. Hans Gjengedal og Knut
Horgen var initiativtakere. Det var en gjeng
fra Buskerud og meg og Bogaard fra Agder.
Det var mest Austeen Healey og kun meg
og Erik som hadde MG. Vi dro på tur til
Hadeland glassverk på lørdag. Søndag var
det 17. mai kortesje fra Hokksund gjennom
Drammen.

Berit, Erik og meg kjørte fra Alfreds
garasje fredag formiddag og kjørte til
Birkeland, Åmli, R41 til Treungen, og vid-
ere langs Nisser til E134 via Kongsberg, til
Hokksund og videre R35 til Tyrifjord.

AGDER
Av Jan Vidar Ødegaard 

Svein Torsteinsons underjordiske garasje på Hamresanden - under hus og plen og arealet er på ca 350 kvm. 

Medlemsmøte i Ares garasje. 

Rast ved Nisser 15. mai på vei til et treff på Tyrifjord
hotell. Berit og Erik Bogaard og undertegnede.

Knut Horgen på vei over bybrua i Drammen 17. mai

Jan Olaf Andersen i løypa i Kristiansand, 17. mai.

Besøk av Knut Horgen og Arne Klepp fra Drammen i pinsehelgen. Bilde fra Høllen Brygge.

Knut Horgens MG TC 1949 og 
Arne Klepps MG TD 1952 
utenfor Alfreds garasje.
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Tirsdag 4. februar. Møte med ØVK hvor
kveldens gjest var Martin Schanke. Ca 90
personer møtte for å høre vår rallycross-
stjerne.

Onsdag 26. februar. Årsmøte Østfold
Senter i Borg Motorhistoriske Klubbs lok-
aler i Sarpsborg. Det er ikke stor aktivitet
vinterstid. 8 medlemmer møtte til årsmøtet.
Årsmelding, regnskap 2019 og budsjett for
2020 gjennomgått og godkjent. Sittende
styre ble gjenvalgt, Egil Hagen, Stein Aune,
Morten Ulstrup, Ragnar Eriksen og Terje
Martinsen.

Etterpå ble forslag til turer og treff disku-
tert. Det er ønskelig å prøve en helgetur i
tillegg til kveldsturer og søndagsturer. 
Våre aktiviteter denne våren har vært 
avlyst, men flere av våre medlemmer har
vært ute på kjøreturer alene.

Søndag 24. mai tur til Sandbekk Mølle i
Degernes. 7 biler og 10 personer møtte for
årets første kjøretur. På grunn av kaldt vær
og mye vind gikk turen inn til Østfold-
skogen isteden for til kysten. Vi møttes ved
Hafslund i Sarpsborg og kjørte over Varteig
til Degernes og Sandbekk Mølle som er et
fint turmål. Det er en gammel mølle som er
restaurert og har en fin rasteplass. Vi har
vært der mange ganger.  

Onsdag 27. mai tur til Elgåfossen i Enn-
ingdalen. Værmeldinga hadde varslet fint
vær så 12 biler møtte for en kveldstur. Vi
møttes på Risum i utkanten av Halden og
kjørte “Blå-Grønne veien” nesten til Holtet
ved svenskegrensen. Elgåfossen er Østfolds
høyeste uregulerte fossefall med sine 46
meters fallhøyde. Den er også Bohuslens
høyeste uregulerte fossefall. Riksgrensen
går midt i elva et stykke. Noen benyttet an-
ledningen til å krysse grensen. En hyggelig
kafferast i halvannen time før vi reiste
hjemover igjen.  

ØSTFOLD
Av Egil Hagen

Årsmøte i Østfold senter. 

Maitur til Sandbekk Mølle

Før avreise til Sandbekk Mølle. Vi har vært mange ganger på den gamle mølla.

Piknik ved Elgåfossen.

Ved Elgåfossen. Hyggelig samvær med grei smittevernavstand. 

Samling før avreise til Elgåfossen. 
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Starten på 2020-sesongen ble heller ikke i
Follo senter helt slik vi hadde tenkt. Men
tur er det blitt, og flere skal det bli!

De begrensningene vi må leve med åpner
for å tenke litt nytt. Eller kanskje egentlig
for å vende tilbake til sånn som vi dro på
tur før: Årets første Follo-tur ble en piknik,
der alle hadde med seg egen mat og drikke. 

Reisemålet var Møvik, et grønt og fint om-
råde ikke langt fra Larkollen. Lokalkjente
Erling tok ansvar for nydelig kjørerute og
opplegg. Og solen skinte på et flott utvalg
av MGer. Fra TD og TF via MGA og MGB
med både 4 og 8 sylindre til MG RV8,
MGF Trophy og moderne MG TF. Pluss en
vakker Healey 3000 som bonus!

Med stoler og bord medbragt i hver enkelt
bil kunne vi fordele oss utover i forskrifts-
messig avstand fra hverandre, og likevel ha
gleden av det gode fellesskapet som vi alle
hadde savnet så lenge.

Slik det ser ut nå åpner det seg mange mu-
ligheter for turer fremover, der vi kan både
holde sammen og holde avstand, som det
heter. Neste er rett rundt hjørnet når dette
skrives, til Hagestua i Son. Men på denne
siden altså bilder fra årets hittil eneste tur!

Og så er jeg ganske fornøyd med at jeg har
klart å skrive dette uten å si “i disse korona-
tider”. Oh, shit...

Av Tore Lie

FOLLO

MGer i alle farger og fasonger.

Endelig på tur igjen.

Vårsolen skinner i løvet. 

Fremme i Møvik. 

Pause ved Mosseporten. 

Piknik - nesten som på 60-tallet.

Vårt nye turfølge.

Kringleansvarlig Erling klar til innsats.

John hadde bursdag!

God plass til alle.
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Iskrem tur til Ula
Klubbens første fellestur var 3. mai. 12
biler møtte opp på Fokserød i Sandefjord.
Sola skinte og vi la i vei mot den gamle
losstasjonen Ula. På finfine MG-veier
kjørte vi forbi Goksjø, Kodal og Nes hvor
veien mot Hvarnes ble skikkelig smal og
svingete. Vi kjøre igjennom den lille grenda
Hvarnes, forbi Åsrum Camping og på øst-
siden av Lågendalen helt til vi krysset E18 i
Larvik. Turen videre gikk gjennom
Verningen og Tjølling før vi endte opp i
kystperlen Ula. Her var parkeringsplassen
full, men vi fikk lov å parkere våre MGer
utenom oppmerkede plasser. Deretter ble
det is og medbrakt lunsj i deilig vårsol. 

Onsdagstur til Sundås batteri 6. mai
8 MGer stilte opp på Stokke Bygdetun en
nydelig onsdagskveld. Trygt ledet i vei
vestover Stokkeveien, Stokke Ravei, Rør-
kollveien tilbake til Stokke og så 303 til
Sundås batteri. Batteriet ble påbegynt i
1898 og skulle sammen med Håøya fort
forsvare marinens opplagshavn i Melsom-
vik og innseilingen mot Tønsberg. Fortet
kom aldri i kamp I dag byr stedet på en
spennende innføring i militærhistorie. Det
er spektakulær utsikt mot øst og en perfekt
ramme for MG klubbens piknik. Det ble
grillet, spist og drukket i hyggelig lag.   

Tur til Nevlunghavn 27. mai 
12 biler startet fra Fokserød. Turens mål var
det idylliske tettstedet Nevlunghavn i
Larvik kommune. Vi kjører jo selvfølgelig
ikke raskeste vei, men gjerne de mer smale
og svingete. Derfor var ruta lagt opp til å
kjøre via Goksjø, Åsrumvannet, Bøke-
skogen i Larvik, Gamle Sørlandske Hoved-
vei og ned til Nevlunghavn. Med gamle
biler er det alltid en risiko for tekniske ut-
fordringer, - så også denne gangen. En 1966
MGB som kom rett fra verksted fikk pro-
blemer med en frostplugg. Mye damp og
hjemreise høyt til hest med Falck. Kjipt for
eier og codriver!  

Nevlunghavn Gjestgiveri åpnet etter ned-
stengningen denne ettermiddagen. De 
serverte oss deilig eplekake med is og kaffe
mens et par lokale stamgjester overvåket
bilene våre med falkeblikk. Veldig trygt!
Alle retningslinjer for “social distancing”
ble vel ivaretatt. Turen hjem gikk via Berg
Steinkirke, Manvikveien, Stavern og
Larvik. Litt kaldt på slutten, men en fin tur.

VESTFOLD
Flere bidragsytere

Turen startet på Fokserød utenfor Sandefjord. 

Krysset Klinestad-Kodalveien på vei til Ula. 

Is og kaffe på Ula. 

Spesialparkering innvilget for våre MGer. 

Ula er en Vestfoldperle som vi ofte besøker.

Parkeringen nedenfor Sundås batteri. 

Fra batteriet er det flott utsikt over fjorden og informa-
sjonstavler er satt opp. Flott piknik-sted.  

Laila og Armand i MGC 1968 lot seg ikke friste til å
kjøre frem til batteriet.

Alltid hyggelig å besøke Nevlunghavn.

De serverte oss deilig eplekake med is og kaffe. 

Lokale stamgjester overvåket bilene våre. 

Det ble
hjemreise
med Falck
for denne
MGBen.
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Full fart i NMGK Rogaland. 
Selv om våren kom sent i år har NMGK
Rogaland allerede hatt stor aktivitet.
Klubben ble utvidet ved at tidligere RMGC
ble lagt ned og medlemmene der søker etter
hvert over i NMGK som nå står for turer og
andre arrangement. 

Landskapet på Jæren innbyr til korte og
lange MG-turer med mange og varierte
veier. Ute ved havet er landskapet åpent og
flatt, og innover Høg-Jæren og over til
Lysefjorden blir det kupert med bratte
skrenter, elver og vann. 

Spontane turer varsles av Kjetil Arnøy med
SMS. Første lørdagstur ble kjørt til Ogna
(nord for Egersund) den 18. april av 6 biler.
Dagen etter kjørte en ny gruppe på 7 biler
på søndagstur til Bergsagel og Høle. Opp-
følger var søndagstur den 3. mai til Brusand
med hjemtur via Gloppedalen og Søredalen.
Her deltok 8 biler. På alle disse turene var
co-drivene med. 

NMGK-Rogaland har videreført tradi-
sjonen fra RMGC med aftenturer hver tirs-
dag, forutsatt at været er bra og at noen
møter til start på klubbhuset klokken 18.00.

To slike turer er gjennomført, den 19. mai
til Brekko og hjem over Søredalen med 7
biler, en hund og 2 co-drivers. 

Og den andre som en mindre tur til Refsnes
og retur over Fotland og Kvenaland med 7
biler og 3 co-drivers. 

Den 3. juni ble det aftentur til Carsten
Bowitz sin residens på Høle med grillparty,
og den 9. juni arrangerte vi åpent hus og
presenterer klubbhuset på Soma for nye
medlemmer. Her har verkstedet fått et
skikkelig løft og skal vises frem, og det blir
koselig prat over grill og kaffe med vafler.  
Reidar J. Mykletun, styremedlem/turansvarlig

ROGALAND
Av Bjørn Erik Vesterås m.fl.

Gloppedalsura, kjent landemerke i Rogaland. 

Kveldstur til Brekko. 

Kveldstur til Refsnes. 

Årets første søndagstur - til Ogna. 

Tur 3. mai med siste stopp på Byrkjedalstunet. 

Stopp i Gloppedalsura. 
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Alle MG-klubb-aktiviteter i Rogaland er
“samlet til ett rike” i NMGK
Vi kan konstatere at denne våren har vært
spesiell pga. koronarestriksjoner fra norske
myndigheter fra midten av mars. Som alle
andre foreninger har vi avlyst planlagte
møter og mekketreff. Imidlertid har det
skjedd mye positivt i perioden fra midten av
mars til mai.

Årsmøtet i NMGK Rogaland var berammet
til 20.2.2020 og ble holdt i klubblokalene i
Lunden 6 i Sandnes. Fra årsmøteprotokol-
len kan vi referere følgende:
1. Innkomne forslag. Det var kommet inn
ett forslag fra Erling Vølstad om endring av
vedtekter og styresammensetning for
NMGK avd. Rogaland som følger:
A. Styreposisjon kasserer/verkstedleder
endres til bare kasserer med begrunnelse av
endring med sammenslåing av Soma senter
og vi ikke lenger har noe offisielt verksted i
Lunden 6. (Dette vil bli iverksatt etter at
RMGC (Rogaland MG Center) er lagt ned
som klubb).
B. At det nye styret gis fullmakt til å utvides
med 2 representanter fra Soma som vil
være en verkstedleder og en turansvarlig
etter at RMGC er lagt ned som klubb.  
Dette vil etter min mening gi en balansert
fordeling av styre og sammensetning av
dette. Forslagets punkt A og B ble godkjent
etter en kort presisering under møtet.

2. Valg: Senterleder (på valg), Nestleder og
Kasserer (ikke på valg). Senterleder Bjørn
Erik Vesterås ble enstemmig valgt. Verk-
stedleder (inntil videre) og kasserer Erling
Vølstad (gjenstår 1 år).

3. Info om status på samarbeidsprosessen
med Rogaland MG Center Soma. Bjørn
Erik Vesterås orienterte om prosessen som
hadde startet forrige vinter. Det har senere
vært flere formelle styremøter mellom
RMGC og NMGK, Rogaland. NMGK
styret (sentralt) har nylig fjernet bestemm-
else i vedtekter til NMGK om at det ikke er
anledning til å samarbeide med RMGC.

Etter den 20.2 har RMGC (Rogaland MG
Center) fattet et enstemmig vedtak om at
denne legges ned som klubb. Styret vil fort-
sette som ansvarlig for leie av lagerlokaler
og verksted.

14. mai 2020 var en viktig milepel i NMGK
sin historie! MG aktivitetene i Rogaland er
igjen samlet i en klubb igjen gjennom
NMGK. Den 14. mai ble første styremøte
holdt på Soma (i nærheten av Stavanger
Lufthavn, Sola). Soma blir nå klubbens nye
adresse.

Vi startet med felles møte mellom styret for
leie av lagerlokaler og verksted på Soma,
og holdt deretter vårt første styremøte med
nytt styre som består av valgte styre på siste
årsmøte: Senterleder Bjørn Erik Vesterås,
Nestleder og medlem i verkstedgruppa
Arvid Johnsen, og kasserer og medlem i
verkstedgruppa Erling Vølstad, samt to fra
tidligere Soma klubb Reidar Mykletun 
ansvarlig for turer og arrangement og Per
Emil Søreng medlem av verkstedgruppe.

Verkstedgruppa består av leder Kjetil
Arnøy, Erling Vølstad, Arvid Johnsen og 
Per Emil Søreng.

Reidar Mykletun fikk ansvar for å etablere
en tur- og arrangementskomite som skal
bestå av drivers og codrivers.

NMGK Rogaland vil når “korona restrik-
sjonene” lempes få i gang kaffetreff,
mekketreff og medlemsmøter. Videre
ønsker vi å arrangere et åpent hus arrange-
ment med omvisning i verksted, garasje og
møterom. Ute blir grillen fyrt opp slik at
godsaker kan grilles.

I vår 2020 har vi etter hvert som koronare-
striksjonene har blitt løst opp, økt vår aktiv-
itet i riktig “avstand” til hverandre og
forøvrig innenfor de rammene som myndig-
hetene har satt.
-Vi har allerede hatt 3 helgeturer i distriktet
i april/mai med god oppslutning av biler
med drivers og codrivers. Rapporter fra
disse turene finner du på side 26. Stor takk
til Kjetil Arnøy og Reidar Mykletun for 
initiativ til turer. - Verkstedet på Soma er
modifisert/forbedret og nytt utstyr er kjøpt
inn. Stor takk til Kjetil Arnøy og Erling
Vølstad for jobben.

NMGK Rogaland sin årlige sommertur var
også dette året planlagt å gå til Jylland i
juni. Danmarksturen måtte dessverre av-
lyses og blir erstattet av tur samme helg til
Ulvik i Hardanger.

Helgetur til Skånevik i Sunnhordaland er
planlagt 22.-23. august og så langt har 16
biler meldt seg på. Det er plass til flere. Vi
gleder oss til å besøke dette spennende
stedet og turen dit.

Bjørn Erik Vesterås, Senterleder Rogaland

Garasje- og verkstedstyret på Soma sammen med NMGK Rogaland styret 14. mai. 

NMGK Rogaland Styret fra venstre Arvid Johnsen,
Bjørn Erik Vesterås, Erling Vølstad, Reidar Mykletur og
Per Emil Søreng. 

Verkstedstyret på Soma i NMGK Rogaland, fra venstre
Arvid Johnsen, Kjetil Arnøy, Erling Vølstad og Per Emil
Søreng

Rogaland 
Norge i miniatyr

Rogaland blir av mange kalt et Norge i 
miniatyr fordi fylket har litt av alt når det
gjelder landskap. Det er høye fjell og dype
fjorder, landbruksjord og skog, fosser og
stille vann, lange sandstrender og bratte 
svaberg.
Et perfekt fylke for MG-turer. Kanskje noe å
tenke på når du som medlem i Norsk MG
Klubb skal planlegge sommerens turer under
blå og skyfri himmel. Velkommen!

Ill: Kartverket
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Da har vi endelig kommet i gang med 
sesongen etter en bedrøvelig vår, med på-
følgende Coronatiltak. Ikke alle kjørte tids-
riktig, meg inkludert, men det får været ta
på sin kappe. Garasjebesøk hos Kjell Ivar
Haltvik 3. juni fikk et oppmøteprosent på
ca. 21%. Kjell har tidligere vært medlem,
men har staket ut en ny kurs, som selvsagt
inneholder biler, og sannsynlig er like giv-
ende.

Her dreier det meste seg om restaurering av
gamle biler som har forfalt ned til den
minste detalj og får nesten plass på en euro-
pall. Det siste prosjektet er en Renault
kassebil fra 1913 som, om ikke alt for lenge
(ps: alt er relativt), vil bli ferdigstilt. For de
som vil se nærmere på prosjektet er en face
book-gruppe “Freiabilens venner’’ opprettet
og viser hvordan den er blitt til fra scratch
og frem til nå. Bilen har vært brukt av Freia
sjokoladefabrikk for utkjøring av varer.

For å få dette til måtte youTube brukes
flittig og en del yrker læres under veis. Tror
vi har fått et nytt metallstøperi i Trøndelag.
Et utvalg av andre biler han har restaurert
er også i samlingen. Deriblant en MGA,
selvfølgelig. Kjell har også mange andre
aktiviteter på gang. Blant annet er han blitt
“kanoner’’ med egen Napoleons kanon
samt en morter som bruker bowlingkuler
som ammunisjon. Hobby utover det nor-
male ser ut til å stemme her.

Det ble også tid til kaffe og kaker som ble
servert av verten mens spørsmål, tekniske
utfordringer, valsing av plater, fremvisning
av støpeteknikk, gammelt originalt verktøy,
spesiallaget verktøy og “mangel på doku-
mentasjon” ble fremvist. Alt i alt en giv-
ende tur.

Litt uti juni er det vår årlige grillaften hos
Trygve Sandberg som står på lista og da
håper jeg været blir såpass at alle kjører
tidsriktig.

MIDT-NORGE
Av Petter Nessimo

Fiat og MGA er to av mange biler i garasjen til Kjell Ivar. 

Napolion-kanonen.

“Freiabilen” - Renault 1913 Snart klar for en liten luftetur.

Kjell Ivar forteller om de mange prosjektene han har. Seter må også bygges - og i riktig høyde. 

Mye og kostbar messing må lages. Maler til dekor som skal på bilen. 

Et Hotrod-prosjekt “ligger på vent”. Volvo lastebil inngår også i samlingen.Freiabiler i Oslos gater. 

Støpte bokstaver. Tidkrevende arbeid. 
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Norsk MG Klubb er en
av de over 140 kjøretøy-
klubbene som eier para-
plyorganisasjonen LMK.

If Forsikring er LMKs samarbeidspartner
og tilbyr veteranbilforsikring, blivende
klassiker forsikring, lager og restaurer-
ingsforsikring og selvsagt også forsikring
av privatbilen, andre kjøretøy, hus, hytte,
båt, reiseforsikring m.m. 

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. 145 bilklubber er med og represen-
terer over 50.000 medlemmer.

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

If Forsikring

Telefon 21 49 50 37 
(Ifs LMK Gruppe)

www.if.no

AMCAR og LMK forener krefter.
Tungvektere innen norsk kjøretøyhobby
og kjøretøyhistorie står nå sammen.

Etter flere år med god dialog og godt sam-
arbeid på enkeltsaker, har AMCAR og
Landsforbundet for Motorhistoriske
Kjøretøyklubber funnet tiden inne for å
formalisere et samarbeid. I april 2020
signerte styrene i AMCAR og LMK en
formell samarbeidsavtale, som skal bringe
de to organisasjonene nærmere hverandre.

Formålet med denne avtalen er at man
gjennom aktivt samarbeid søker å bli en
større, sterkere og bedre enhet for entusi-
ast-, hobby- og motorhistoriske kjøretøy i
Norge. Dette skjer gjennom et samarbeid
hvor man tilfører hverandres organisa-
sjoner kapasitet til å gjøre en bedre jobb
for sine, til sammen, 88.000 direkte- og
indirekte medlemmer samt 280 tilsluttede
klubber, lag og foreninger.

Samarbeidet mellom organisasjonene av-
dekker mye felles historie. Forbindelsene
mellom AMCAR og LMK går så langt til-
bake som til stiftelsen av LMK. AMCAR
var sammen med et knippe klubber stifter
av LMK i 1978 – med virkning fra 1979.
På slutten av 1980-tallet opphørte derimot
samarbeidet – og organisasjonene gikk
hver til sitt. I de senere årene har likevel
begge organisasjoners styrer og admin-
istrasjoner konkludert med at det er til det
beste for vår bevegelse – i en politisk og
samfunnsmessig utfordrende tid – at man
finner formelt sammen igjen. Begge or-
ganisasjonen er ideelle – eid av medlemm-
ene, og begge jobber for retten til å kunne
bruke og eie et entusiast-, hobby- eller
motorhistorisk-kjøretøy uten urimelige
hindringer fra myndigheter eller regelverk.
De to organisasjonene har valgt forskjellig
tilnærming - der AMCAR ønsker å jobbe
for de som har bil som hobby, så ønsker
LMK å jobbe for det motorhistoriske og
bevaringsverdige. 

Endringer i kjøretøymiljøet bidrar til at det
er få eller ingen motsetninger i de to or-
ganisasjonenes ønsker og formål lenger 
- tvert imot. Ønsker og mål henger
sammen og utfyller hverandre, og samlet
skaper dette den bredden kjøretøymiljøet
trenger for videre rekruttering og en
levedyktig fremtid. Til slutt står alle i
kjøretøymiljøet overfor de samme utfordr-
ingene og kreftene i samfunnet. Tid for å
danne felles front er nå!

For begge organisasjonene er det viktig å
forene de to største miljøene; kjøretøy-
hobbyen og det motorhistoriske og 

bevaringsverdige, samt aktørene innen
kjøretøyorganisasjoner. Dette for å få én
tydelig og ensartet stemme for vår felles
sak. AMCAR og LMK blir et felles talerør
for kjøretøyspørsmål knyttet til entusiast-,
hobby- og motorhistoriske kjøretøy i
Norge. Det faktum at AMCAR styrkes i
arbeidet for å gi de som har kjøretøyhobby
gode medlemstilbud og LMK styrkes sam-
tidig i jobben for bevaring og vern av
norsk kjøretøyhistorie og motorhistoriske
kjøretøy, vil styrke begge organisasjoner i
å jobbe felles mot egne mål. 

Fremtidens utfordringer for kjøretøymiljø-
ene krever langt mer ressurser enn det de
to organisasjonene i dag har hver for seg.
Et samarbeid vil derfor styrke organisa-
sjonenes evne til å kunne jobbe for sine
medlemmer og deres formål. Dette skal
blant annet skje gjennom:
- At man samarbeider i og om myndighets-
saker, som er relatert til kjøretøyspørsmål.
- At man engasjerer seg for hverandre.
- At man opptrer felles på utvalgte treff,
utstillinger, arrangementer og klubb-
besøk.

AMCARs oppmykning i formålspara-
grafen om å omfatte hele bilhobbyen og
LMKs oppmykende definisjon om motor-
historisk og bevaringsverdig, har banet vei
for et tettere samarbeid mellom to ideelle
organisasjoner til det beste for egne med-
lemmer av norske entusiast-, hobby- og
motorhistoriske kjøretøyklubber i Norge.
Samarbeidet gjør AMCAR/LMK til Nor-
ges suverent største bilorganisasjon for
hobbykjøretøy og Norges nest største bil-
organisasjon – uansett kjøretøygruppe.
President i AMCAR, Tore Tøtdal, uttaler
om samarbeidet:
«Det er svært gledelig at AMCAR og
LMK etter mange år har funnet sammen
igjen, og inngått et formelt og forpliktende
samarbeid. Interessene de to organisasjon-
ene representerer har felles utfordringer,
både når det gjelder utøvelse av disse in-
teressene og når det gjelder rekruttering.
Et godt og konstruktivt samarbeid mellom
AMCAR og LMK er et svært viktig bi-
drag til en positiv utvikling for norsk
kjøretøyhobby og -historie.»

Styreformann i LMK, Torbjørn Evanger
uttaler om samarbeidet:
«Et hvert samarbeide må basere seg på
gjensidig respekt og tillit mellom organ-
isasjonene. Det føler jeg vi har oppnådd
underveis, jeg ser derfor fram til et kon-
struktivt og godt samarbeid, til beste for
våre medlemmer»

&



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
NY senterleder søkes

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
Finn Gunnar Bruun   
Mobil: 907 37 892
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
Mobil: 907 77 615
nmgkmgb@nmgk.no

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

MGF/TF
John Paulsen   
Mobil: 902 88 566
nmgkmgf@nmgk.no

Anett Glittfjell Gamle Rikevei 70 3057 Solberelva
Arnfinn Løken Tømmeråsveien 139 1814 Askim
Morten Solås Børve Maiblomtunet 5 4027 Stavanger
Per Øyvind Heggdal Liaveien 25 F 1435 Ås
Ted Nilsen Vestre Tofteberggata 6 1640 Råde
Anniken Kristin Lien-Buene, Månovegen 54 2920 Leira i Valdres 
Christer Karlsson Kyrre Grepps gate 4 0481 Oslo
Janne Kristiansen Kvernveien 28 0383 Oslo
Otto Sundvoll Vestringslinna 282 2910 Aurdal
Trond Christensen Tomineborgveien 76 A 3011 Drammen
Wenche Sand C.A Pihls gt. 2 0273 Oslo
Allan Blaha Grønnlveien 21 5300 Kleppestø
Jan Frederik Flock Sognsvannsveien 27 B 0372 Oslo
Kathrine Espeland Sognsvannsveien 27 B 0372 Oslo
Tore Strindberg Jomfrubråtveien 73 D 1179 Oslo
Robert Jenssen Rennolsvegen 105 7380 Ålen
Rune Godøy Frøyerveien 58 4328 Sandnes
Carsten Bowitz Erika Nissens vei 5 B 4023 Stavanger
Jarle Hansen Heinavegen 2b 5515 Haugesund
Odd Knudsen Hinnasvingene 2 4018 Stavanger
Kåre Hognestad Liljeveien 9 4316 Sandnes
Vetle Slagsvold Støre Gjøvikgata 3D 0470 Oslo
Johnny Alkholt Sandsliåsen 49 5254 Sandsli

Vi ønsker nye medlemmer 
velkommen i Norsk MG Klubb!
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Kjenner du noen som kjører MG som
ikke er medlem i Norsk MG Klubb?
Da gir jeg deg en utfordring: 
VERV ET NYTT MEDLEM, send meg
e-post, og du blir med i konkurransen
om å vinne en flott premie!

Sørg for alltid å ha klubbens MG-folder
i bilen - både i MGen og privatbilen.
Ser du en MG parkert som for deg er
ukjent - legg folderen i bilen. Snakk
med MG-eiere på turer, treff eller 
utstillinger.

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 bil-
registre har vi registrert flere hundre
MGer hvor eierne ikke er medlem i
Norsk MG Klubb. Oppgaven er å spore
opp disse - sende mail, SMS eller ta en
telefon og spør om de ønsker å bli med
i MG-klubben. 

Hører jeg fra deg?

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

Vervekampanje

Din codriver fortjener vel et
familiemedlemskap?

Kun kr. 150,- pr. år
Familiemedlemskap gir samme rettigheter

som et hovedmedlem, men mottar ikke eget
MG Magasin.

Meld inn på: www.nmgk.no

Eller send e-post til Truls Sundt med:
Familiemedlemmets navn, 

e-postadresse og fødselsår og 
hovedmedlemmets navn  
E-post: sundt@online.no

Mob. 90777615
NB! Ved innmelding etter 

1. september dekker kontingenten resten av
inneværende år og kommende kalenderår.



DIN ANNONSE her
i neste MG Magasin?

Kontakt redaktøren for
mediaplan og priser

Bruk våre samarbeidspartnere

POLAR -  EN SKUMMENDE BILPLEIESERIE

www.autoglym.no •     www.krefting.no

ÅRETS NYHET I  POLAR-SERIEN  

POLAR BLASTEROLAR BP
ÅRETS NYHET I   

BLASTER
POLAR-SERIEN    

ym.no.autoglwwww.

  

efting.no.krw.••          www

  

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

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.

• Tilrettelegger for 
klubber

• Ny utstilling 
hver sesong

• Kafè ala 1950
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Returadresse:
Norsk MG Klubb
c/o Truls Sundt
Bendixens vei 63
5067 Bergen

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 

ENDRINGER AV ADRESSE, TELEFON OG E-POST, 
KJØP OG SALG AV MG MELDER DU PÅ 

www.nmgk.no
Eller kontakt Truls Sundt  

tlf. 90 777 615  
sundt@online.no

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 gjennomsnittet 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, og er ofte
en codriver.  
Ny i MG-klubben er et medlem som har vært med en liten
stund og vært med på senterets aktiviteter - turer og møter. 

Redaktøren venter på ditt forslag! Send e-post til:
sigurd@asker-reklame.no

Forslag til kandidater?

Herdalssetra er en setergrend som ligger i Herdalen i Norddal kommune i
Møre og Romsdal, ca. 4 mil fra Geiranger. Setra er en av de største fellessetrene for
geit i Norge, og har et bygningsmiljø med over 30 gamle seterhus i klynge. Her blir
det ysta brun og hvit geitost og lagd karameller av geitemjølk.

Herdalssetra fikk i juli 2005 verdsarvstatus som del av vestnorsk fjordlandskap.

Under Europatreffet - EEOTY 2009 - besøkte 250 MGer setergrenda og 500 
personer fikk servert spekemat, ost og annen seterkost. 

Foto: Sigurd Sandtveit

Foto: Wikimedia.org


