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I helgen avholdt Norsk Mini Cooper Club Norge (NMCCN) sitt årlige Norgestreff i Horten. 

 

Stolt eier: Jan Edgar Kleven er stolt eier og skaper av denne 180 centimeter lange Mini kabrioleten. ALLE FOTO: 
EIRIK ASPAAS 

 
Det var medlem av styret i NMCCN Jan Edgar Kleven som fikk igjennom ideen om å ha treffet på Rørestrand. 
– Hvert år har vi dette store treffet og hvert år er vi på et nytt sted. Tidligere har vi vært blant annet på Dovre 
og i Kristiansand. Klubben har 300 medlemmer, og i dag er vi 70 biler på Rørestrand, forteller han stolt. 
– Det er absolutt ikke galt at så mange som en tredjedel har møtt opp, legger han til. 
Kleven både bor og jobber i Horten. Derfor var valget av lokasjon enkelt. 

 
– Bilene er jo ikke så store, men når du har 70 av de er det ganske klart at vi trenger mye plass. I tillegg er det 
mange som reiser langt for å komme hit, så vi må ha tilgang til en del hytter. Der er Rørestrand helt optimal, smiler 
Kleven og ser ut over 70 bitte små biler. Blant de, hans egen ombygde Mini kabriolet. 
– Cabrioleten min er ganske radikalt ombygd. Den er blant annet blitt kortet ned ganske drastisk. Nå har den ingen 
dører og den er totalt 180 centimeter lang, skryter Kleven. 
– Men i all verden? Hvordan er det å kjøre en sånn bil? Den ser jo litt ut som Donald Ducks bil? 
– Hehe, det er jo en liten Donald-bil, men den er overraskende god å kjøre, smiler Kleven. 
  

                                     

Ombygd: 200 hester i en liten Mini sier du? Interessant.   Uvanlig: Slike campingbiler er ganske sjeldne på norske veier. 
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