DEN FØRSTE GENERATION (NA)

DEN TREDJE GENERATION (NC)

DEN ANDEN GENERATION (NB)

DEN FJERDE GENERATION (ND)

Mazda MX-5 NA/Mark1
1989 - 1997
1.6 og 1.8 liter motor
Fra 91 til 135 hk (DIN)

Mazda MX-5 NA/Mark 2
1998 - 2005
1.6 og 1.8 liter motor
Fra 110 til 146 hk (DIN)

Mazda MX-5 / Mark3 og MX-5 RC
med elektrisk foldetag
2005 - 2015 og fra 2006 med foldetag
1.8 og 2.0 liter motor
Fra 126 til 160 hk (DIN)

Mazda MX-5 ND/Mark4
2015 1.5 og 2.0 liter motor
Fra 131 til 160 hk (DIN)

© MX-5 Club Denmark

www.mx5club.dk

MX-5 CLUB DENMARK
Lidt om klubben
Klubben er oprettet i 1992 af en lille flok entusiaster
som hver især faldt for denne bil, og har i dag
(jan. 2016) mere end 600 medlemmer.
Klubbens formål er at virke som samlingssted for
personer med interesse for Mazda MX-5 bilerne,
at afholde møder og arrangementer herunder sociale
og tekniske kurser mv.

Det som binder os sammen, er vores fælles
begejstring for vores åbne biler. Ellers er vi meget
forskellige med hensyn til alder, køn, erhverv og
interesser udover MX-5’en.
Vi nyder alle sammen at køre med toppen nede og
opleve bil og natur på en helt anden sanselig måde
end i en lukket vogn.

Enhver med interesse for Mazda MX-5 kan, mod
at betale et forholdsvist beskedent kontingent til
klubben, blive medlem af MX-5 Club Denmark.
Indmeldelse sker ved at kontakte klubbens kasserer
via hjemme siden.

Hvor mødes vi?

Du får mulighed for at deltage i nationale og
udenlandske arrangementer og dermed møde
ligesindede, og du får ubegrænset adgang til klubbens hjemmeside, for blot at nævne nogen af de
mange fordele som et medlemskab giver.
Udover ture ud i landskabet arrangeres kurser
på køretekniske anlæg, og der er tradition for et
årligt arrangement, hvor der køres og undervises
på eksempelvis Jyllandsringen.

Klubben består af to regioner, der er delt op i Øst
(øst for Storebælt) og Vest (Jylland og Fyn).
Klubbens medlemmer kan deltage i alle arrangementer, uanset om de kommer fra øst eller vest.
Køresæsonen starter i begyndelsen af april og varer
til slutningen af oktober og herudover er der enkelte
arrangementer i løbet af vinteren.
Der er ingen faste mødesteder i regionerne så tjek
op på hjemmesidens kalender hvor alle møderne
adviseres.
Udover ture i Danmark har klubben et godt
samarbejde med den Svenske MX-5 klub (Miata Club
of Sweden) og med tyske MX-5 klubber.
Ligeledes arrangerer klubbens medlemmerne ofte
fælles længere ture uden for Danmark.

Prøvemedlemskab
De fleste af vores arrangementer er kun for
medlemmer. Men du er altid meget velkommen
til at deltage som ”medlem på prøve”.
Mød blot op med din MX-5 og godt humør. De ting
plejer jo at følges ad.
Har du nogle spørgsmål er du selvfølgelig altid
velkommen til at kontakte os.

