Medlemspakke

Når du melder dig ind i MG Car Club
Danish Centre kan du tilkøbe en
velkomstpakke, som gør dig
”klubkørende” med det samme.
Velkomstpakken indeholder:





Klubbadge i forkromet metal til din MG
Pin med klubmærke til jakken
Klistermærke med klublogo
Broderet klubmærke

Bibliotek

Klubben råder over et større bibliotek med
MG bøger og film, som du kan låne med
hjem mellem møderne. Her er både teknik,
historie og manualer i restaurering.

Danish Centre

Forsikring

Når du er medlem af MG klubben opfylder
du kravet om medlemskab af en
mærkeklub, så du kan tegne en meget
fordelagtig forsikring på din MG, hvis den
er mere end 35 år gammel.

Alt dette får du for kun 200 kr.
inkl. porto, når du melder dig ind
i klubben. Det er halv pris!

Kontingent

Det årlige kontingent er på 460 kr. Hvis
du melder dig ind i perioden 1. okt. –
31. mar. betales halvt kontingent.

Indmeldelse

Meld dig ind på medlemmgklub@gmail.com
Læs mere på mgklub.dk .

MG Car Club

mgklub.dk

Du kan læse mere om klubben, aktiviteter,
køb og salg mv. på vores hjemmeside:
mgklub.dk

Klubben for alle som:
 Har en MG

 Planlægger at købe en MG
 Er interesseret i MG
mærket
Som medlem har du adgang til:
 Klubmøder
 Klubblad 10 gange årligt
 Hjemmeside
 Bibliotek med MG bøger
 Orienteringsløb
 Manøvreprøver
 Værkstedsbesøg
 Fordelagtig forsikringsordning
 Information om hvor reservedele findes
 Hjælp og gode råd fra erfarne MG ejere

Klubmøder

Picnicture

Der er altid et emne på programmet, eks:
• Teknik, reparation, vedligeholdelse
• Garage- og værkstedsbesøg
• Besøg hos autolakerer, karosserismed mv.

Manøvreprøver

Klubben afholder månedlige møder i Nærum
(Sommers bilmuseum), i Vestsjælland,
Sydsjælland og Lolland-Falster.

MG Car Club Danish Centre
Med denne folder vil vi give dig et lille
indblik i de aktiviteter vi har i klubben,
uanset om du har en MG eller måske er en
kommende ejer.
MG Car Club Danish Centre er stiftet i
1954 og er en afdeling af den engelske MG
Car Club med hovedsæde i Abingdon. MG
Car Club er paraplyorganisation for de
forskellige landes MG-klubber. I Danmark
er der, på grund af geografien også en
afdeling for Jylland og Fyn, kaldet MG Car
Club Denmark.
Vores medlemmer repræsenterer en bred
vifte af MG- og Austin Healey Sprite ejere
eller interesserede. De nyere MG modeller
som MGF, ZR, ZS, ZT mv. er også meget
velkomne i MG klubben og deltager i
aktiviteterne på lige fod med alle andre
modeller. Der gennemføres også
aktiviteter målrettet de moderne MGmodeller.

En vigtig del af medlemsmøderne er at tale
med andre medlemmer og høre hvordan de
har løst et problem, du måske også har, få
fiduser, se biler mv. At opbygge et netværk
af MG entusiaster er muligt, når du deltager
i møderne.

Du kan også deltage i picnicture, hvor du
ad de små veje kommer rundt i landet.
Her er plads til madkurven og hunden!

Du kan få afprøvet dine evner og bilens
kræfter under sikre forhold.
Manøvreprøverne afholdes på lukkede
baner og under sikkerhedsregler fastsat af
Dansk Automobil Sports Union (DASU).

Race

Orienteringsløb

Her har du mulighed for at komme ud og
prøve kræfter med kort og kørevejledning
sammen med en ”navigatør”.
Sværhedsgraden er lagt så alle har
mulighed for en spændende og sjov dag
med kørsel ad små ukendte veje. Farten er
moderat med tid til at nyde udsigten.
Du kan også bruge klubbens orienteringsløb
som springbræt til DASU Classic historisk
pålidelighedsrally, som kræver en DASU
licens. Denne kan du få som medlem af
vores klub.

Som medlem af klubben har du mulighed
for at deltage i løb arrangeret af DASU.
Det er relativt enkelt at komme i gang
med at køre baneløb, og du kan få god
vejledning fra de klubmedlemmer som
kører baneløb.
Du kan køre baneløb med din MG, blot
skal den opfylde visse sikkerhedskrav, og
du skal have et baneløbskursus.

Klubblad

10 gange årligt udsendes klubbladet (A4 i
farver) indeholdende tekniske artikler,
beretninger om MG livet, information om
kommende aktiviteter, køb og salg af biler
og reservedele, samt annoncer fra
leverandører af reservedele mv. til MG.

