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Af Ole Nørretranders
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Forord
Som en af klubbens stiftere i 1975 har jeg forsøgt at skrive klubbens historie som den
har formet sig på godt og ondt i de forløbne 40 år. For at kunne løse denne opgave
har jeg fremskaffet samtlige udkomne numre af bladet og diverse meddelelser og
forsøgt ud fra disse, hvoraf uddrag fra disse vil blive gengivet i denne artikel, at kæde
40 års klubarbejde sammen til dette skrift.
Den spæde begyndelse
Tiden før det første møde og ideen bag klubben er beskrevet så udmærket i en artikel
af Anders Lindholmer, Hans Jørgen og Åse Bach Nielsen i det andet nummer af TRbladet, der udkom i 1976. Indholdet gengives her i ordret og uforkortet form:

TR Car Club of Denmark
Hvordan TR-klubben opstod i Danmark?
Hvor opstod ideen? Ja, hvor tror I? Selvfølgelig “Austin Huset”. Hver gang man
skulle bruge nogle reservedele, tog man hen til Austin Huset, hvor bare den mindste
skrue, benzinslange, dimser store og små, simpelthen kostede så meget, at man
næsten blev nødt til at spise vandgrød resten af måneden. Alt, alt for dyrt. Hos Austin
Huset mødte vi også andre TR’er, som alle syntes, det var for dyrt. På det tidspunkt
havde Hans Jørgen fået kontakt med TR-registret i England, og så hvor billigt vi
kunne få reservedele for under halvdelen af, hvad det kostede herhjemme. Så en dag
mødte vi Anders Lindholmer i Austin Huset. Han har en TR-4AIRS ligesom os (Hans
Jørgen og Åse Bach Nielsen). Vi tog ham med hjem, og der begyndte vi at snakke
med Anders om vores ide med at oprette TR Car Club of Denmark, og han var straks
med på ideen. Som sagt, så gjort. Vi fattede et stykke papir og skrev en introduktion
og en indmeldelsesblanket, puttede dem i en konvolut, tog en stak hver, og vandrede
ud i det ganske Danmark og fandt TR-biler. Vi regnede vel med, at vi ville blive en
10 stykker, men det hele voksede meget hurtigere end vi havde troet. Nu et år efter er
vi 43-45 medlemmer. Hvad siger I så, ganske pænt, ikke, og der kommer stadig flere
medlemmer.
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Den officielle start
Den officielle start på klubben fandt sted i et mødelokale i kælderen under Herlev
Midtpunkt den 19. september 1975 foranlediget af entusiasten Flemming
Dombernovski, som desværre senere fik stjålet sin nyrestaurerede TR-3. Ca. 20
entusiaster var mødt op, efter at meddelelse herom var gået at de mærkeligste kanaler.
For eksempel fik jeg selv besked herom gennem et brev fra en af mine tidligere
soldaterkammerater, der kunne huske, at jeg havde kørt rundt i en TR, medens jeg var
tjenestegørende i Skive. Mødet blev i hvert fald en realitet, og for første gang var der
formentlig samlet et “større” antal TR-biler på samme sted her i landet.
Under mødet, der senere blev betragtet som klubbens egentlige ”fødselsdato”, blev
der bragt mange ideer og forslag frem. Blandt andet blev man enige om det officielle
navn “TR CLUB DK”, men det tidligere nævnte “TR Car Club of Denmark” blev
benyttet i lang tid herefter.
Man enedes endvidere om, at informationer om klubben skulle gives i form af et
medlemsblad, og til varetagelse af det fremtidige klubarbejde, blev der nedsat en
arbejdsgruppe bestående af Hans Jørgen Bach Nielsen, Tom Bestle (hans søn er nu
medlem af klubben), Flemming Dombernowsky, Ole Nørretranders og Anders
Lindholmer og Jesper Larsen. Arbejdsgruppen fik til opgave at præsentere et oplæg
inklusiv et sæt love/vedtægter, som kunne vedtages på en stiftende generalforsamling
en måned efter.

7

8

Den stiftende generalforsamling blev herefter afholdt samme sted den 22. oktober
1975. Denne arbejdsgruppe blev senere, efter Tom Bestles og Ole Nørretranders
udarbejdelse af klubbens første sæt love, gjort til klubbens første bestyrelse, der dog i
henhold til lovene kun kom til at bestå af fem mand. Da Anders af arbejdsmæssige
grunde ikke ønskede at fortsætte som bestyrelsesmedlem, konstituerede de resterende
sig med Hans Jørgen som formand, Jesper Larsen som kasserer, Flemming som
reservedelsmand, mig selv som sekretær og Tom Bestle som menigt
bestyrelsesmedlem. I bedste 70-er stil søgte man dog at gøre organisationen flad,
således at alle i princippet havde lige stor indflydelse.
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Det var i parkeringskælderen under Centeret i Herlev Bymidte, der blev afholdt
stiftende generalforsamling.
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Foreningens første vedtægter klar til godkendelse med rettelser, så alle TR-biler blev
omfattet.
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Klubbens formænd

1975-1978: Hans Jørgen Bach Nielsen.

.

1978-1985: Ole Nørretranders.

1985-1986: Erik Sørensen.
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1986-1989 og 2010-2011: Ove Pedersen.

1989-2010: Gorm Schmidt.

2011-2015: Peter Böwadt.

2015-

: Peter Jørgensen
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TR-Bladet
Det blev hurtigt klart, at et klubblad var den bedste løsning på
informationsproblemet. Et medlem ved navn Ole Hegelund havde lidt erfaring på
området fra en ungdomsklub, og han og et andet engageret medlem, Per Bunkenborg
nedsatte sig som det første redaktionsudvalg med Ole som ansvarshavende. Det første
nummer udkom i april 1976, og alle slugte det alsidige indhold med begær, og
selvom layout og trykkekvalitet måske ikke var helt i top, var det dog et stort skridt
fremad. Bladet i A-4 format blev enten brændt eller skrevet på en stencil og
efterfølgende duplikeret/trykt og hæftet på forlaget på Flyvevåbnets Officersskole i
Jonstrup, hvor jeg dengang var kadet. Det allerførste endda på spritduplikator. Det
var dengang, hvor man kunne komme langt med gode ord, en øl og lidt wienerbrød til
kaffen.
Allerede dengang var ideen, at der skulle udkomme et nummer hver anden måned,
men som det har kunnet konstateres, er dette endnu aldrig lykkedes. Hans Jørgen
havde kreeret den kendte forside med vort logo og TR-bilens udvikling fra TR-2 til
TR-6. Tilsvarende blev medlemskort tegnet og trykt på Forsvarets regning.
Fra det første nummer skal specielt fremhæves bladets formål, som det blev fremlagt
af redaktørerne:
Bladets Formål:






At skabe BEDRE information mellem medlemmerne!
At få udnyttet den viden om TR-biler, hvert enkelt medlem har.
At skabe kontakt for køb-salg-bytte.
At TR-arbejdet bliver fordelt mellem medlemmerne, og ikke kun på få hænder.
At DU får fingeren ud af udstødningsrøret og er lidt aktiv med indlæg og
informationer til bladet om alt vedr. TR, som du er i besiddelse af. Send os
derfor de artikler du har, eller ring og få en sludder med os.

Alle formålsparagrafferne synes stadig lige aktuelle.
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Forsiden af 1. medlemsblad
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Ole Hegelund forblev ansvarshavende redaktør frem til efteråret 1977, hvor
redaktionen flyttede til Jylland, nærmere betegnet Aarhus, under Steen Weidingers
ledelse. Forsiden blev ændret en smule, men format og trykningsmetode var den
samme. Steen forblev dog ikke redaktør ret længe, og i april 1978 udkommer et lille
særnummer, forfattet af både Steen og Ole. Imidlertid må redaktørerne igen
kapitulere på grund af manglende tid, og fra juni 1978 overtager Martin Skånild
jobbet som redaktør.
Det gik så galt med de “gamle redaktører”. at både Per og Ole solgte deres biler, og
Ole fik endda sin skilt ad, men desværre aldrig samlet igen, så den blev solgt i
småportioner. Familien Knudsen købte både Pers TR-3 og Oles TR-4, så de blev i
klubben.
Forbilledet for Martin, der havde store ambitioner (men desværre også for lidt tid),
var MG-bladet i A-5 format. Forsiden blev forenklet, idet nu kun det originale
Triumph-mærke var at finde på omslaget. Bladet var blevet mindre, men udkom
desværre ikke oftere af den grund, og trykningen, der nu blev fotokopi, svingede i
kvalitet.
I 1980 forlod Martin ikke blot redaktørjobbet, men også landet, og redaktørhvervet
overgik nu til Mogens Fisher, der havde forbindelser indenfor bladverdenen. Mogens
indførte igen A-4 formatet, og efter at de første numre udkom duplikerede, blev offset tryk med rotaprint taget i anvendelse fra 1981. Mogens Fischer beholder
redaktørposten i 15 år frem til 1995, hvor han må stoppe på grund af sygdom.
Disse blade udmærkede sig ved høj kvalitet i såvel layout som indhold, og herefter
kunne og blev bladet krydret med adskillige morsomme og interessante billeder, som
Mogens ofte selv luskede rundt og tog på de særeste tidspunkter.
Fra 1984 blev nedsat et egentligt redaktionsudvalg med Mogens som ansvarshavende
redaktør, samt Johnny Olsson, Henning Pryds, Kim Felsner og Poul Nielsen. Carsten
Frimodt skulle dække det løbsorienterede stof. Medredaktørerne faldt dog fra løbende
hen ad vejen.
Efterhånden har man erkendt, at ét blad om året ikke er nok til at mætte
nyhedsformidlingen, og i 1985 indfører man nu ”Newsletters”, der som supplement
til bladet og for at orientere løbende om arrangementer og træf. Newsletter skal
udkomme 4 gange årligt. Første udgave kommer på gaden 1. november 1985.
I 1995 afløser Klaus Hansen Mogens på redaktørposten og i december samme år
udkommer bladet for første gang i delvis farvetryk.
Manglende tid er igen årsag til at redaktørposten skifter i 1997 til Finn Thordén, der
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varetager hvervet frem til 2000, hvor formanden Gorm Schmidt nu ved siden af
havende tjeneste varetager jobbet assisteret af Lars Hundertmark.
I november 2005 bliver Ove Pedersen medredaktør af bladet og Bladet udkommer
dette år for første gang helt i farver.
2010 er året, hvor Gorm træder tilbage fra både formands- og redaktørposten, og Ove
bliver ny redaktør. En post han stadig bestrider. Samtidig indkøbes et
redaktionsprogram, som er medvirkende årsag til, at produktionsomkostningerne, der
efterhånden var blevet en stor post på klubbens, kan nedbringes væsentligt.
Første blad i A5 format

I juninummeret fra 1980 går redaktøren Quiz-vejen under overskriften: ”ER DU EN
VÆRDIG TR-EJER?” Døm selv.

20

21

22

Medlemsliste fra 1976
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Medlemskort fra 1976
Reservedele eller selskabelighed?
Allerede fra klubbens spæde begyndelse var der delte meninger om, hvilke områder
klubben væsentligst skulle lægge vægt på, og modpolerne grupperede sig om
emnerne reservedele eller fester. Diskussionslysten om netop disse to emner var stor,
specielt i klubbens første år. Såvel dengang som nu har man prøvet sig frem med en
blanding af begge dele. Tiltag indenfor begge områder har været prøvet med større
eller mindre held.
Lad mig starte med at prøve at beskrive klubbens forsøg med fremskaffelse af
reservedele; dog uden at komme for meget i detaljer, da det ellers vil føre for vidt.
“Reservedelsdistribution”
Det var helt oplagt på det første møde, at alle var interesserede i at skaffe billige, eller
i hvert fald billigere reservedele jævnfør artiklen om, hvordan TR-klubben opstod.
DOMI var simpelthen urimelig dyre. Da Hans Jørgen og enkelte andre allerede på
dette tidspunkt havde haft kontakt til det Engelske TR-Register, havde man
derigennem fundet ud af, at det var betydeligt billigere at købe delene i England, og
specielt hos et lille firma i Richmond, Surrey, der hed “Cox & Buckles Spares”.
Dermed var grunden lagt til, at Hans Jørgen påtog sig arbejdet som hjemtager af
reservedele på bestilling. Hans Jørgen fik den fornemme titel af
“reservedelsdistributør”, da han, for at holde sin egen og klubbens ryg fri af
myndigheders indblanding, hjemtog - uden beregning - for et mindre beløb
reservedele til det enkelte medlem.
For at anskueliggøre, at der virkelig var tale om billige reservedele i starten, bringes
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her et uddrag af den “Englandsprisliste”, som Hans Jørgen endelig havde udarbejdet
til januar/februar nummeret af TR-bladet i 1977. Det bør bemærkes, at priserne er alt
inklusive (VAT, transport etc.):

Benzinindsprøjtningsenhed

TR5-6

495,- kr.

Indsprøjtningsdysse

TR5-6

84,- kr.

Venstre forskærm

TR4-5

490,80 kr.

Yderpaneler

TR4-5

125,- kr.

Oliekølersæt

TR5-6

375,- kr.

Surreytop m. stativ

TR-4-6

390,- kr.

Køler

TR5-6

350,- kr.

Forfjedre

TR4

108,50 kr.

5 1/2 ‘ pladehjul

TR2-6

98,- kr.

De fleste læsere er vel allerede nu begyndt at rive sig fortvivlet i håret over, at man
dengang ikke var mere fremsynet og forsynede sig rigeligt, mens tid var.
Foruden hjemtagning af reservedele, blev der oprettet diverse rabatordninger med
indenlandske firmaer, som - hvis ikke firmaet i mellemtiden er ophørt med at
eksistere - i en vis udstrækning stadig eksisterer.
Reservedelsvirksomheden på Pindosvej på Amager under Hans Jørgens ledelse
udviklede sig i hast med leveringer hver, eller hver anden måned, faste
bestillingslister, og en ugentlig afhentningsdag om onsdagen, der også kom til at
fungere som en slags klubmødedag. Faste telefontider forsøgtes indført, men med
svigtende held, og snart blev de hemmelige numre til Pindosvej 16 vogtet på lige fod
med statshemmeligheder.
Arbejdet med fremskaffelse af reservedele blev næsten en fuldtidsbeskæftigelse, og
Hans Jørgen opgav formandsposten i 1978, hvorefter jeg kom til at varetage dette
hverv i de næste 7 år.
På godt og ondt blev jobbet som klubbens reservedelsspecialist - godt suppleret af
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Åse- røgtet frem til efteråret 1982, hvor Hans Jørgen officielt frasagde sig dette hverv
og trådte tilbage til arbejdet bag kulisserne, hvor han stadig er meget aktiv og blandt
andet afholder de månedlige klubmøder på Amager Landevej, som en direkte
fortsættelse af møderne i kælderen på Pindosvej.
På generalforsamlingen i 1981 blev en anden Jørgen, nemlig Jørgen Dalsgaard fra
Thisted klubbens officielle reservedelsimportør, men i mellemtiden kanaliseredes
reservedelsformidlingen af forskellige andre veje, blandt andet via firmaet “Heuten” i
Aachen, Tyskland, og direkte import af de enkelte brugere.
Klubben bestyrelse har i flere tilfælde forsøgt sig med opkøb af diverse TRreservedele og værktøjer, men med skiftende held, og i 1986 besluttes det at afvikle
klubbens reservedelslager, der aldrig blev nogen succes. I takt med at reservedele
bliver billigere og lettere tilgængelige opstår flere kommercielle TRreservedelsfirmaer, bl. andet nedsætter Fin Thordén sig i Jylland, en virksomhed han
senere sælger i 2003 til Lars Skotte, der stadig kører virksomheden videre i
Hørsholm. Efterfølgende har Finn igen startet en lignende virksomhed. Så i dag er det
relativ let at anskaffe reservedele, hvad enten man vil købe hos en allerede
eksisterende forhandler her i landet, eller blot bestiller selv på nettet hos en af de
efterhånden mange udbydere, og du kan have delene et par dage efter, og til priser,
der godt nok er dyrere end for 40 år siden, men rimelige i forhold til de priser, som
DOMI oprindelig afkrævede os.
Det sociale klubliv
Det sociale islæt har altid været en del af klubbens liv. Allerede i de første år
arrangerede man julefrokoster, krospisninger og ture til f.eks. Sverige og Tyskland,
hvor det mere handlede om at være sammen end det at være i TR. Dette har altid
været en kilde til megen diskussion i klubben og bestyrelsen, men som regel kunne
tingene gå op i en højere enhed, og de der hældte mere til det sociale kunne dyrke
dette, mens de mere teknikorienterede kunne få deres lyster styret ved andre
arrangementer.
De efterhånden 7 afholdte jubilæer vidner om, at det sociale stadig her en stor
betydning for manges klubliv, og mange er blevet venner for livet.
I det følgende omtales klubbens jubilæer.
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TR-træf
En tilbagevendende begivenhed i det sociale klubliv blev årstræffene, der startede i
1977 på FDM´s nyanlagte campingplads ”Heatherhill” ved Rågeleje på
Nordsjælland. Med enkelte undtagelser blev dette en fast tradition helt frem til og
med 1996. Arrangementerne var skåret over den samme læst. Man ankom enten
fredag aften eller lørdag formiddag med sin bil og sit telt. Man kørte i samlet kortege
rundt til forskellige stedet i omegnen. Lørdag eftermiddag eller søndag formiddag
blev bilerne gennemgået af (forhåbentlig) et par upartiske dommere med henblik på efter et forudbestemt skema - at finde frem til den flotteste/mest velholdte bil. I flere
år var Ib Andersen, der var prøvestationsleder ved FDM, overdommer. Lørdag aften
var der fælles grillparty og maden og ikke mindst et anseeligt arsenal af drikkevarer
blev indtaget omkring en grøn presenning, hvor al maden blev anbragt. Det var
nødvendigt med godt vej, men det var det som regel også. Søndag middag var der
kåring i concouren og præmierne for 1-.,2.- og 3.-pladsen blev overrakt under stort
ståhej. Vinderen skulle drikke champagne af vandrepokalen, som var absolut umulig
at drikke af uden at spilde. Efterfølgende fik man indgraveret sit navn i pokalen.
Herefter var træffet slut. Efter 1996 forlod man dette koncept og fandt et nyt sted
hvert år, gerne under lidt mere komfortable former, idet gennemsnitsalderen jo steg
og steg.
Typiske billeder fra ”Heatherhill”

Den ”berømte” grønne presenning.
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Grillhygge

Dommerne arbejder og pokalerne gøres klar

Som oftest i starten var det Hans Jørgen og Åse, der tog pokalen, her også med
Charlotte.
Senere tog Gorm over og blev den suveræne ”pokalsluger”.
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Jubilæer
Vi har traditionen tro benyttet enhver lejlighed til at feste, og har da også fejret
jubilæum hvert femte år. Derudover har vi talstærkt deltaget i andre klubbers
jubilæer, specielt andre TR-klubber i vore nærmeste nabolande.
5-års jubilæet blev holdt på Restaurant Jægerhuset i Holte ved Furesøen den 10.maj,
og her var det ikke bilerne, der var i centrum. Der var god mad, fest og dans, men
arrangementet foregik om efteråret for at være så tæt på den egentlige dag som
muligt, og kun 4 TR-biler mødte op udelukkende anvendt som transportmidler.
Udenlandske klubber og gæster havde vi endnu ikke kræfter til at invitere.

Jægerhuset i skumringen.

4 TR-biler var der dog

Anderledes blev der så sandelig arrangeret træf i forbindelse med vort 10-års
jubilæum, der blev afholdt på Hotel Nørrevang (ferielejligheder) ved Marielyst på
Falster. En herlig sammenkomst i juni. Udenlandske klubber var inviteret, og specielt
tyskerne dukkede op i stort antal, hvilket var velkalkuleret set i relation til
Nørrevangs nærhed til vort sydlige naboland. Der deltog 40-45 biler og over 100
deltagere i den store jubilæumsfest om aftenen. Udflugt til Aalholm Bilmuseum,
“Concour” og festlige konkurrencer indgik i programmet, og præmierne var særligt
til lejligheden fremstillede TR-medaljer. Nogen husker måske fra Danmarks Radio
den populære men desværre nu afdøde Jens Christian Flagstad, der var aftenens
diskjockey. Allerede dengang var tyskerne langt fremme med restaureringen af biler,
og løb da også med bade 1.- og 3.-pladsen i Concouren.
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Billeder fra 10-års jubilæet, med vor egen jubilæumsøl og det ”berømte” billede:
”Bossen og bumsen”

15-års jubilæet var i 1990 henlagt til Jyllandsringen, hvor der også var mulighed for
camping. Ambitionsniveauet var knapt så højt, med ca. halvt så mange deltagere og
biler som til 10-års jubilæet, og tre-fire tyske biler. Højdepunkterne var foruden den
traditionelle middag med efterfølgende dans, Concour (hvor jeg var så heldig at
vinde) og fællestur i det midtjyske.
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Nogen havde skaffet en rigtig pølsevogn.

Festmiddagen var buffet.

Line up til concouren.

Besøg på Egeskov Veteranmuseum.

20-års jubilæet i 1995 blev henlagt til Middelfart Feriecenter bestående af feriehuse
medio juni med et vanligt, men vel tilrettelagt program. Udenlandske klubber var
inviteret, men kun et par tyske biler deltog. Programmet bestod om lørdagen af en tur
til Egeskov inkl. tur rundt i Veteranmuseet, hvor den største attraktion mærkelig nok
ikke var biler, men er nyindrettet rædselskabinet, hvor Dracula vågnede af sin søvn
op til flere gange. Efter frokost på en hyggelig fynsk kro var der concour, og om
aftenen den efterhånden traditionelle festmiddag med præmieoverrækkelser og TRsange. Søndagens program var en udflugt til Vestfyns Automobilmuseum (Strøjersamlingen), med speciale i åbne vogne og/eller Rolls Royce med guidet tur af ejeren.
Klubben får sin første sang: TR-Hymnen digtet af Inger Schmidt til melodien
”Lundeborgvisen”. Den bliver også gendigtet i en tysk udgave på melodien ”Ein
bisschen Frieden”
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Klar til start søndag morgen

Strøjer selv guider rundt på museet.

Concvourvinderne i regnvejr
Nogen vil sige, at man ikke er nogen rigtig jubilar før man har rundet de 25 år. I TRKlubbens regi kunne man næsten fristes til at sige det same, for ved 25-års jubilæet
var alle sejl sat til, og tidligere tiders skær af campingpladser og lavpris var forduftet
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som dug for solen. TR-Klubben sprang langt om længe ud af værktøjsskabet, smed
kedeldragterne og de olieplettede cowboybukser, og medlemmerne optrådte nu på de
bonede gulve i lang kjole og smoking. Jubilæet var henlagt til Hvedholm Slot på
Sydfyn den første weekend i september 2000. Deltagerantallet var også det største
nogensinde, idet ca. 50 biler, nogle par endda med 2, mødte op. Og det var endda
ikke fordi vi havde fået forstærkning fra udlandet, idet kun to tyske og et enkelt
svensk TR-par deltog.

Hvedholm slot. Festmiddagen indtages i riddersalen. Ellen underholder i fin stil.
Lørdagen startede i Den Gamle Landsby i Odense med en let frokost, hvorefter der
var arrangeret orienteringsløb, der sluttede på Hvedholm Slot, hvor bilerne blev linet
op i slotsgården, og festaftenen kunne snart begynde. De ca. 80 deltagere fyldte den
gamle riddersal og et 7-mands 60’er-musik orkester leverede musik til dansen til
langt ud på natten. Udsøgt underholdning og festlige indslag og taler indgik som en
vanlig del af festen. Dagen efter var der som sædvanlig Concour, kortegekørsel i det
smukke Sydfynske landskab, en delikat frokost på en smuk kro og et interessant
besøg på Grubbe Mølle.
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Solen skinnede om lørdagen.
Den18-19. juni 2005 afholdt klubben sit 30-års jubilæum, denne gang i
Karrebæksminde på Sydsjælland, i øvrigt det eneste jubilæum jeg ikke selv har
deltaget i, da jeg var tjenstgørende i Belgien. Den 18. mødtes man ved restaurant
Sommerlyst i Korsør Lystskov. Her emmede det af fred og idyl, kun brudt af
brummende TR-motorer og den sædvanlige bilsnak. Efter indtagelse af en lækker
frokost gik turen af sted i Vestsjælland i et veltilrettelagt orienteringsløb. For mange
et helt nyt landskab og en helt ny måde at køre på. Der var udlagt poster ved
seværdigheder, som mange kun havde læst eller hørt om. Man kunne tydeligt mærke,
at arrangørerne havde et godt lokalkendskab. Turen sluttede ved ”Smålandshavet,
hvor kaffen og en enkelt kold ventede. Herefter var der fri manøvre i
Karrebæksminde og concour. Det begrænsede deltagerantal gjorde det nemmere for
dommerne John Knudsen og Aleks Bankovic at finde vinderne, så alle kunne nå
festmiddagen. De vante sange under middagen blev akkompagneret af John Nielsen
på harmonika og Erik Sørensen på guitar. Under middagen blev resultatet af
concouren afsløret, og endelig langt om længe nåede Erik Sørensen en fortjent
1.plads. Aftenen sluttede med musik og dans til levende orkester. Søndag morgen gik
turen efter morgenmaden in fællig langs Susåen, desværre i et lidt kedeligt vejr, for at
slutte af med frokost på en hyggelig restaurant i Sorø, hvorefter man drog hjemad,
mæt af oplevelser.
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Restauraant Sommerlyst

De glade concourvindere.
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Erik får endelig pokalen

Alle biler linet up i baghaven ved Henrik og Bettes sommerhus.
35-års jubilæet lod sig næsten ikke stå i skyggen af 25-års jubilæet og var henlagt til
Sørup Herregård ved Ringsted. Ca. 25 biler deltog og samledes kl. 10 lørdag
formiddag på en rasteplads lige uden for Slagelse. Efter de sædvanlige
gensynshilsener og dækspark gik turen gennem det smukke midtsjællandske landskab
til en mindre rasteplads/udsigtspunkt ved Bavelse, hvor de medbragte sandwich og
diverse drikkevarer kunne indtages. Efter en times tids yderligere kørsel nåede vi til
Herlufholm kirke lidt uden for Næstved. Her blev vi overrasket af et bryllup, og
overraskelsen var gensidig, da vi fyldte godt udenfor kirken med alle vore biler, der
fyldte godt på parkeringspladsen uden for kirken. Vi fandt heldigvis ud af, at vi alle
kunne finde plads. Gorms TR6 fyldte lidt mere end vi andre da det ene forhjul havde
forladt resten af bilen på grund af metaltræthed i hjulophænget og bilen måtte
transporteres tilbage på fejeblad. Vi andre begav os herefter tilbage til Sørup
Herregård, hvor der nu var arrangeret gruppevise ”historieprøver”, der skulle vise
noget om vor kendskab til klubben. Samtidig gennemførte Erik Sørensen og Henning

37

Concourvinderne.
Pryds som dommere en gennemgang af de tilmeldte biler til concouren, hvilket blev
gjort så grundigt, at middagen måtte udsættes til kl.19. Jeg var så heldig sammen med
min kone Sus, John Laursen og Kerstin at vinde præmien i historiekonkurrencen og
Karin Jørgensen løb med vinderpokalen i concouren. Gallamiddagen blev indtaget
under flere muntre indslag og taler og efterfølgende var der dans til et godt
swingende 6-mands orkester. 1030 søndag morgen gik turen efter morgenmaden ad
de små veje efter et udleveret rutekort til Bette og Henriks sommerhus ved
Vordingborg, hvor frokosten skulle indtages. Efter nogle dejlige timer i de smukke
omgivelser og efter demonstration af Henriks Ferguson traktor med Triumph-moter
(eller det er vist omvendt) begav man sig igen hjemad.

Concouirvinder Karin drikker
af pokalen, mens
andenpladsindehaveren Peter
Jørgensen (hendes mand) ser
fornøjet på.
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Line up til concouren.

Dansen gik livligt.
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Den Gyldne Hjelm.

Under festlighederne på jubilæumsaftenen ved 35-års jubilæet blev introduceret en ny
tradition, som vort mangeårige medlem i Munkebo, Ellen Reichstein Rasmussen
præsenterede os for, nemlig Den Gyldne Hjelm.
Hvor Dansk Veteranbilklub har Årets Emil, der bliver uddelt om på klubbens
fødselsdagsarrangement til en person, der i årets løb har udmærket sig i særlig grad
indenfor klubben, fik TR-klubben nu en tilsvarende pris med samme formål, blot med
den forskel, at det kun er kvinderne i klubben, der kan komme i betragtning. Ellen
havde til dette formål syet en flot kørehjelm i ”guldlæder” og produceret et
tilsvarende diplom. Spændingen var stor ved uddelingen, men efter megen rosende
omtale gik hæderen og hjelmen fortjent til Tonny Holm, TR-4 ejer fra Hvidbjerg i
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Jylland. Efterfølgende er hjelmen blevet uddelt hvert år i forbindelse med årstræffet.
Hjelmens indehaver udpeger selv næste års modtager.
Hjelmen er foreløbig tildelt:
2010: Tonny Holm.
2011: Karin Jørgensen.
2012: Inger Schmidt.
2013: Birthe Meilgaard.
2014: Kirsten Jensen.
2015: Hanne Fahrner.

Racerløb
Når man nu har en sportsvogn, der kan køre rimelig stærkt, er det jo også for nogle
spændende at få prøvet kræfter med ens egne og især bilens kunnen under
nogenlunde ordnede forhold. Hvad er så mere naturligt end at prøve kræfterne af på
en lukket bane, hvor man virkelig kan få syn for sagen. MG-klubben havde allerede i
1976 indledt en løbsæra på Ring Djursland, hvor en enkelt TR deltog, men med nu
afdøde formand Svend Carstensen i spidsen, tog man i 1976 initiativ til, at de mange
sportsvognsklubber i Danmark slog sig sammen om et fælles sportsvognsløb på Ring
Djursland.
I august 1976skriver Svend Carsrensen:
Ring Djursland 1977.
I august næste år vil der blive afholdt et weekend-race med deltagelse af MG, Jaguar,
Austin-Healey, Morgan og TR. Der viol blive kørt slalom, standing quartermile, heatløb og eventuelt holdløb og evt. mere (gode forslag modtages).
MG-klubben, som har afviklet tidligere løb, havde inviteret omtalte klubber tiol møde
(16 deltagere) og følgende blev drøftet:
pkt.1. Velkomst
pkt.2. MG´s forslag
pkt.3. Sikkerhed
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Der blev vedtaget, at styrtbøjle er obligatorisk under selve heat-løbet, mens resten af
disciplinerne er frie m.h.t bøjle. I øvrigt vil der blive et tilsvarende godt alternativ til
de, som ikke kører heat-løb.
Vi vil senere fortælle mere om bøjlen - dens pris, montering, hvem der laver den (evt.
privat)- og om surrey-toppens værdi. Kørselsregler, ”flagbetydning” og køreteknik
gennemgås før løbsdagene.
pkt.4. Opgaver
Da MG-Vest påtager sig festudvalgets opgave, skal så sportsudvalget vælges. Hertil
skal der vælges en fra hver klub (meddeles MG-Klubben inden den 20. oktober).
Sportsudvalget skal lave klasseinddeling, sammensætte programmet og udpege
løbsledelsen, der helst skal bestå af ikke-kørere.
Officials vil blive hjulpet af en tidligere Roskilde Ring mand. Disse skal arbejde
sammen 2 og 2 og bliver flyttet rundt på hele banen, så man undgår at det skulle blive
kedeligt. Er der nogen, der kunne tænke sig at blive official?
Desuden vil vi gerne se, hvor stor tilslutningen er for kørere og tilskuere
(uforpligtende).
pkt.5. Under hensyntagen til de forskellige klubbers meget forskellige medlemstal,
enedes man om en deling af økonomien over antallet af depotkort (antal tilmeldte til
de forskellige heat), således at ikke en enkelt klub skulle stå med hele det
økonomiske ansvar. Man har regnet med en kostpris på ca. 6.000 kr. for
arrangementet i 1977, under forudsætning af mindst 100 deltagere (depotkort), men
da der nok ikke kan påregnes så mange tilmeldte, bliver startprisen følgelig større.
Det kan i denne forbindelse nævnes, at ved arrangementet i 1976 kostede et depotkort
60 kr. og en tilskuerbillet 20 kr. Vedrørende den praktiske del af arrangementet
såsom bespisning og underholdning m.m, ville MG-Øst tage sig af dette. Et andet
vedrørende økonomien, som arrangørerne dog ikke har noget med at gøre, er
transporten til og fra Ring Djursland. (På overfarten Sj. Odde-Ebeltoft kan købes et
10-turskort = 5 dobbeltture for ca. 150 kr. per. Bil. På overfarten Hundested- Grenå er
prisen c. 160 kr. pr bil for en dobbeltrejse, ligeledes på et 10-turs kort. Reelt vil det
sige, at der er henholdsvis 38 kr. og 36 kr. at hente).
Ligeledes havde man fra MG-Klubben unders øgt alternative muligheder for
afvikling af et sådant løb, og havde her Ring Knutstrop i tankerne. Her viste det sig
imidlertid at campingmulighederne var for ringe, samt leje af selve banen blev for
kostbar.
pkt.6. på grundlag af MG-Klubbens glimrende initiativ faldt snakken helt naturligt på
et samarbejde klubberne imellem, og her bør det så være på plads at nævne dels en
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invitation fra Morgan-Klubben, dels fra MG-Klubben. Morgan-Klubben inviterede til
et orienteringsløb, hvor alle er velkomne til start. Løber er tænkt afviklet d. 24-10-76
og tilmelding kan foretages til Mogens Christensen, Jægervej 7, 2791 Dragør.
Til MG-Klubbens løb er alle velkomne som tilskuer. Andre klubber må ikke kunne
forvente, at få mulighed for at deltage i selve løbet. Men skulle nogle have lyst til se
på, er mødetid og sted flg. Søndag d. 10-10-76 kl. 10 Jægerspris Slot (P-plads).
Således blev starten på klubbens entre i sportsvognsløb. Arrangementet blev
gennemført 12-14. august 1977. Resultaterne fremgår af de følgende resultatlister:
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Carsten Frimodt var primus motor i klubbens deltagelse i sportsvognsløb, først i sin
tunede TR5, senere i TR3A. Han skriver under ”Klubnyt” i TR- bladet fra november
1977 følgende:
Referat fra Ring Djursland 77.
Et stævne med skuffelser (få) og glæder (flest), som over 3 dage var fuldt besat med
løb, sjov og reparationer - i hvert fald en oplevelse. En tak til Conni og Svend (MG)
som sammen med officials og tidtagere m.v. fik arrangementet til at - løbe fornemt af
stablen – hurraurra.
Tilslutningen må siges at være positiv – 50 deltagere til det afslappende race – 29 til
det hårde ræes. Deltagerlisten omfattede 20 svenskere (alle tamme), i englænder
(pecuuuulier chap), 1 US-kid, 1 nordmand – i øvrigt 3 TR5, 3 TR4 og 1 TR3resultat: 1 medalje – og ikke at forglemme 11 TR-tilskuere. En forklaring på det lidt
magre TYR-opmøde skyldes måske det meget forsinkede TR-blad – desværre –
selvom stævnet har været om,talt i tidligere numre.
Selve campingpladsen med toilet- og vaskeforhold (kun koldt vand) og cafeteria var
udmærket – ligeledes var kammerat- og fællesskabet ovenud.
Banen, som er1750 meter lang, består af 6 sving – heraf 2 hårnåle – med noget ujævn
og ru overflade. Da banelegemet desuden har store niveauforskelle, kræver det sin
mand at køre rigtig stærkt – især turen ned i hullet, med mulighed for at komme i
”skoven” ( á la Engstrøm). Uheldene indskrænkede sig i år til to – en Magnette på
siden og tystys en enkelt TR. Men spændende er det sgu!!!.
Ryttergården med nummereret klasseopdeling duftede af international atmosfære
æææhø… der var i hvert fald mange spændende mærker, såsom AC Copra (Otto
Reetz-Thott), Marcos (m. træ-chassis), Ginetta, Lotus Europa Spc.( m. Formel 3
motor), Austin Healy (m. ca. 280 HK) og mange andre. Lørdag aften var der over 200
til dinner i festsalen og sener til dans og præmieoverrækning med rigtig levende
musik (tænk mand) – festligt var det.
Med et budget på over 20.000 kr. (yes Sir), der balancerer må det økonomiske siges
at være i orden.
Efter de erfaringer de forskellige TR-folk høstede må det konkluderes;
 Hårdere tunings-tillæg
 Undervogns-vurdering ændres
 Ny klasseinddeling.
Med ændring af disse forhold, skulle en for TR-biler mere retfærdig fordeling være
mulig, (men glem ikke, at TR kun har 1 ud af 6 stemmer i sportsudvalget).
Interessen for løb (med styrtbøjle m.v) viste sig at være stor. Jeg har blandt andet
tænkt mig at køre en 5-6 løb i Sverige, sammen med c. 10 andre danskere. Løbene
afvikles på samme måde som Ring Djursland (for sjov) og turen til Sverige kan gøres
billigere end til Jylland.
Eventuelle interesserede kan kontakte Carsten Frimodt: He 7053.
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De følgende år stod MG-Klubben alene for arrangementerne, der fortsatte til midt i
halvfemserne, hvor banen nu var blevet overtaget af AOF, og hvor miljørestriktioner
gjorde en ende på legen. Alle de viste billeder er fra 1977og ”Clockrace”, hvor der
var ”Le Man”-start. Sidste billede er fra campingpladsen bagved banen, hvor biler,
telte og reparationsfaciliteter (græsplænen) gik op i en højere enhed.
Teknik
Der har i sagens natur altid været interesse for arrangementer, der havde noget med
teknik at gøre. Det første spæde forsøg skete den 18. maj 1978. hvor vor tekniske
koordinator John Nielsen hold møde om teknik på sin bopæl i Knabstrup.
Vi skal herefter helt frem til oktober 1984 før der igen sker noget, idet der den 6.
oktober bliver afholdt ”Gearkasseaften” hos Ole Lunds autoværksted/bilhandel i
Dons ved Kolding, hvor 13 interesserede overværede hvordan man skiller og samler
en gearkasse. Det blev begyndelsen til stadig flere tekniske arrangementer i både
Jylland og på Sjælland, hvor emner som tuning, differentiale, bremser, blasting,
lakering og interiørbehandling blev taget op.

Ole Lunds Biler i Dons

Gearkasse skilles og samles
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Det internationale samarbejde
Det første skridt blev egentlig taget. Da den Tyske klub inviterede til træf i 1976.
Flere og flere europæiske klubber får efter hånden indbyrdes kontakt, og man
inviterer til jubilæumsarrangementer. Men det bliver først egentlig formaliseret i
januar 1989 på et møde i Amsterdam, hvor det blev besluttet at holde et fælles træf
hvert år. Det blev også besluttet, at der forud for hvert træf skulle holdes et
formandsmøde i oktober året før, således at planlægningsgrundlaget kunne være i
orden.
Franskmændene lagde for og første træf blev afholdt i Frankrig, nærmere betegnet i
Paris 29-31. september 1989.
1989: Paris, Frankrig
1990: Amsterdam, Holland
1991: Travemünde, Tyskland
1992: Bruxelles, Belgien
1993: Moos, Italien
1994: Horsens, Danmark
1995: Wildhaus, Schweitz
1996: Bad Homburg, Tyskland
1997: Elba, Italien
1998: Reuver. Holland
1999: Intet træf
2000: Spa, Belgien
2001: Madonna de Campiglio, Italien
2002: Blomberg, Tyskland
2003: Emmental, Schweitz
2004: Christiansminde, Svendborg
2005: Berlin, Tyskland
2006: Nordveiijk, Holland
2007: Rimini, Italien
2008. Ronneby, Sverige
2009: Schwarzwald, Tyskland
2010: Lincolnshire, England
2011: Ardennerne, Belgien
2012: Lausanne, Schweitz
2013: Rundtur, Norge
2014: Rotterdam, Holland
2015: Intet træf
2016: Italien
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Vigtige datoer og begivenheder i klubbens historie
Sommer 1975: Uddeling af løbesedler, opslag ved Austin-Morris huset i Valby.
19. september 1975: Konstituerende møde i Herlev Midtpunkt (parkeringskælderen),
hvor der nedsættes et arbejdsudvalg bestående af Hans Jørgen Bach Nielsen, Anders
Lindholmer, Tom Bestle, Ole Nørretranders og Flemming Dombernovski med det
formål at arbejde videre med stiftelse af en egentlig klub.
22. oktober 1975: Stiftende generalforsamling i Herlev Muidtpunkt. Arbejdsgruppen
fremlægger sit forslag, incl. udkast til vedtægter, og klubben oprettes officielt.
Arbejdsgruppen bliver klubbens første bestyrelse med den undtagelse, at Anders
Lindholmer afgiver sit kandidatur til Jesper Larsen, der bliver klubbens kasserer,
mens Hans Jørgen bliver Klubbens 1. formand.
Kontingentet fastsættes til 25 kr. årligt.
Vinter 1975: På et af klubbens første bestyrelsesmøder besluttes det at det foreløbige
navn TR car club DK ændres til det kortere TR Club DK. Logoet kopieres fra det
engelske TR-Register, hvor der blot indsættes TR CLUB DK i stedet for.
1.april 1976: 1. medlemsblad for TR CLUB DK kommer på gaden. Forsiden er med
klubbens logo og billeder af Triumph TR2-6. I redaktionen er Ole Hegelund og Per
Bunkenborg. Bladet skrives på en gammeldags skrivemaskine på stencil og trykkes
og samles på Flyvevåbnets Officersskole i Jonstrup, hvor Ole Nørretranders er kadet.
25. april 1976: Klubben afholder sin første ordinære generalforsamling. Bestyrelsen
fortsætter uændret. Reservedelshjemtagning bliver formaliseret og systematiseret.
Hans Jørgen påtager sig hvervet som reservedelskoordinator.
Kontingentet øges til 75 kr. årligt.
1-2. maj 1976: Første udenlandske træf. Vi har fået invitation til at deltage i den
tyske klubs årstræf på Rantzau Slot i Slesvig-Holsten. 6 danske biler deltager.
Juni 1976: Klubbens medlemsblad nr. 2 udgives. Bladet indeholder den første
officielle medlemsliste. Klubben har på det tidspunkt 49 medlemmer.
16. april 1977: Det første jyske træf i og omkring Aarhus afholdes med 8 deltagere.
April 1977: Medlemsblad nr. 5 udkommer alene som reservedelsnyt. Bladet
indeholder intern handelsplads og formaliserede bestillingssedler. Hans Jørgen
indfører kontortid og afhentningsdage på hans hjemadresse på Pindosvej på Amager.
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Dette bliver efterhånden til de månedlige klubaftener, der eksisterer endnu på
Amager Landevej den anden mandag i måneden.
4-5 juni 1977: Et til lejligheden nedsat arrangementsudvalg har skabt det første større
nationale træf på FDM´s nyoprettede campingplads ved Vejby Strand ”Heatherhill”.
Der bliver afholdt klubbens 1. concour inddelt i klasser for TR2 til TR6. Der er
præmier og diplomer til vinderen af hver klasse. Der afholdes diverse konkurrencer
og fællesspisning, og der er besøg på Teknisk Museum i Helsingør. Et par enkelte
tyske biler har sneget sig ind som tak for sidst fra Rantzau..
13-14 august: I 1977 tager aktiviteterne for alvor fat, idet klubben i samarbejde med
især MG-klubben for første gang deltager i sportsvognsløb på Ring Djursland. 5
TR-biler deltager. Bedste placering får klubbens ”racerspecialist” Carsten Frimodt,
der har haft sin TR-5érs tuning som afgangsprojekt på sit ingeniørstudium. Han opnår
en 3. plads i ”High Speed Trial”, men må i søndagens heatkørsel desværre udgå på
næstsidste omgang. TR-5´eren er for tung i sin klasse, og Carsten vælger senere at
skifte 5´eren ud med en TR-3, hvori han klarer sig langt bedre.
Ring Djursland arrangementerne bliver en fast årlig begivenhed frem til 1992, hvor
de slutter på grund af miljørestriktioner og for mange støjklager.
November 1977: Bladet skifter udseende og får ny redaktør, Steen Weidinger Jessen.
Ultimo 1977: Medlemstallet runder uofficielt 100. Det viser sig dog efterfølgende
ved en nærmere revision, at der er rod i medlemskartoteket, og det reelle tal er nok
snarere det halve.
April 1978: Der er kaos og krisetider op til generalforsamlingen. Klubkassen er tom.
Heatherhill arrangementet har drænet kassen. Der er underskud både på regnskabet
og kassereren har selv måttet spæde til.
Der udkommer et særnummer af bladet med nye redaktører, hvor Ole Hegelund er
tilbage i samarbejde med Steen Weidinger.
28. april 1978: Der afholdes ordinær generalforsamling. Bølgerne går højt og
kassereren og Flemming Dombernovski trækkes sig. Den nye bestyrelse konstituerer
sig med Ole Nørretranders som formand og den nyvalgte John Wikke som kasserer.
Det sidste bestyrelsesmedlem bliver John Nielsen, der også får det nyoprettede hverv
som teknisk koordinator.
Bladet skifter igen redaktør, idet Martin Skånild påtager sig jobbet.
For at få rådet bod på den tomme klubkasse, fordobler man kontingentet til 150 kr.
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Medlemsdatabasen ajourføres. Det vises sig nu, at det faktiske antal medlemmer reelt
kun er 57.
Samtidig sker en vedtægtsændring, således at disse nu omfatter alle TR-modeller,
altså også TR-7 og senere TR-8.
Juni 1978: TR-bladet udkommer nu i A-5 format frem til 1980, hvor Martin Skånild
afgår som redaktør.
25. juni 1978: TR-klubben afholder sit første orienteringsløb. Det sker på Sjælland
og 8 biler deltager.
23 juli 1978: Årets TR-træf bliver en ”discount-udgave”, der henlægges til feddet
campingplads på Sydsjælland. Kun få biler deltager, og der er publikumsafstemning i
det arrangerede concour.
11 august 1978: TR-klubben deltager i fejringen af 25-års jubilæet for TR-bilen. Det
afholdes af det engelske TR-Register på Donnington Park i Sydengland, og 5-6 biler
tager turen fra Esbjerg til Harrich. Hans Jørgen opnår en flot 4.plads i concouren for
TR4 Irs. Vi oplever for første gang, at biler ankommer på trailer og at der på
concourskemaet gives point for om olien er ren.
10. september 1978: Klubben får lidt gratis pr. gennem en artikel om klubben i
FDM´s medlemsblad Motor, idet bladet udkommer med en dobbeltsidet artikel om
klubben og dens virke, rigt illustreret med billeder fra Pindosvej på Amager, hvor
Hans Jørgen lynhurtigt har fået samlet en skare TR-biler til parade for fotografen.
Åse Bach Nielsen skriver sig ind i historiebøgerne hos MG-klubben, da hun forklarer
journalisten, hvordan man med et dronningevink overbærende hilser på en MG-ejer,
der kører forbi. Shubidua-medlemmet Kim Daugaard poserer med sin nyindkøbte
TR-4og formanden poserer helt i hvidt siddende på bagsmækkende på sin TR-5.
19. april 1979: Generalforsamlingen afholdes i kantinen på Austin-Morris huset i
Valby. Domi ser et reklamepotientiale i fremmødet og bringer en artikel i deres blad
DOMI-dyt.
Der vedtages en kontingentforhøjelse fra 150 til 200 kr.
1.juli 1979: Klubben gennemfører sit første orienteringsløb. Det sker i Esbjerg og
omegn.
28-29 juli 1979: Det årlige træf afholdes også i det år på Feddet efter samme læst
som året før.
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Februar 1980: for 1. gang udsendes en egentlig arrangementskalender sammen med
bladet. Der er listet i alt 9 egentlige TR-arrangementer for kalenderåret plus diverse
løbsarrangementer fra andre klubber.
17.april 1980: Da klubben efterhånden har fået styr på økonomien og har opbygget
et pænt overskud, besluttes det på generalforsamlingen, at klubben investerer i
gængse reservedele til videresalg til medlemmerne for op til 20.000 kr.
Der foretages mindre vedtægtsjusteringer gående ud på, at henholdsvis 2 og 3
bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år. Kontingentet hæves til 250 kr.
Mogens Fisher bliver ny redaktør af bladet. En post han beholder frem til 1995.
Bladet udkommer nu igen i A-4 format i en kraftigere og bedre kvalitet.
10. maj 1980: TR-klubben afholder sit første jubilæumsarrangement, 5 år, med
middag og dans i restaurant ”Jægerhuset” i Holte.
Pinsen i maj 1980: TR-klubben deltager igen i den tyske klubs pinsetræf, som
efterhånden danner tradition.
August 1980: Det årlige træf vender tilbage til ”Heatherhill”, hvilket bliver fast
tradition de kommende år. Heraf navnet ”Årets Heatherhill”. FDM´s leder af
prøvetjenesten Ib Andersen bliver overdommer i concouren.
26-28 september 1980: Klubben bevæger sig nu på hytteferie i Sverige, nærmere
betegnet Isaberg, der er velkendt som vintersportssted.
12.april 1981: På generalforsamlingen udtræder John Wikke af bestyrelsen og
Mogens Fischer bliver ny kasserer, en post han bestrider frem til 1995.
4. april 1982: På generalforsamlingen udtræder John Nielsen og Tom Bestle af
bestyrelsen. De erstattes af Jonny Rotning og Erik Sørensen, der derved bliver det
første bestyrelsesmedlem vest for Storebælt. Der indføres en valgt revisor, der
herefter ifølge de nye vedtægter skal vælges en gang årligt. Axel Wichmann vælges
til posten. På denne generalforsamling indføres også det såkaldte ”konemedlemskab”.
25.august 1982: Klubben får endnu engang uvurderlig reklame fra FDM, idet der
bliver trykt en dobbeltsidet artikel i Motor under titlen: ”De er glade for deres biler”.
1982: 1982 bliver året, hvor TR-klubben for første gang udstiller på
sportsvognsudstillinger. Det sket henholdsvis i Falkonercenteret og Bellacenteret. Til
disse lejligheder fremstilles en fane med klubbens logo.
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16.april 1983: Generalforsamlingen afholdes for første gang udenfor Sjælland. Det
sker på Hotel Nyborg Strand for at tilgodese klubbens medlemmer vest for Storebælt.
Det har desværre ingen effekt, idet det er de samme personer der plejer at deltage,
som møder op.
Niels Chr. Madsen indtræder i bestyrelsen i stedet for Hans Jørgen og Jørgen
Dalsgaard bliver officielt ny reservedelskoordinator. Hans Jørgen hjemtager dog
stadig reservedele. Det reelle medlemstal er nu oppe på 80.
2-4 .september 1983: TR-klubben deltager for første gang i en udenlandsk klubs
jubilæumsarrangement, idet den Hollandske klub har inviteret til 10 års jubilæum. De
danske biler kører samlet derned og opnår flere pæne præmier.
Oktober 1983: TR-klubben går på Pub, nærmere betegnet enes man under ledelse
Amagerkanerne om at mødes den anden mandag i måneden på Nicolaj Pub (i dag
Restaurant Sankt Nicolaj) i det indre København.
19-22. april 1984: Klubben deltager i en udstilling for britiske sportsvogne i
Holstebrohallen: ” Britisk Fuldblod”. I forbindelse hermed afholdes klubbens årlige
generalforsamling. Det afstedkommer voldsom kritik fra ”Amagerfraktionen”, der
foranlediger en underskriftsindsamling for at undgå at skulle til Jylland. Trods boykot
af amagerkanerne gennemføres generalforsamlingen i god ro og orden.
Claus Lillelund indtræder i bestyrelsen i stedet for Jonny Rotning. Kontingentet
forhøjes til 300 kr.
Juni 1984: Pub-møderne flyttes i sommerhalvåret til Restaurant Svalen på Nærum
Torv. Nu afdøde medlem Poul Nielsen, bedre kendt som ”sømanden” bliver så
begejstret for stedet, at han -efter at være gået i land- overtager forpagtningen af
stedet.
13.april 1985: Generalforsamlingen er tilbage på Sjælland. Formanden Ole
Nørretranders ønsker at takke af efter 10 år i bestyrelsen og Niels Chr. Madsen
fratræder ligeledes. Nyvalgt bliver Henning Pryds og John Knudsen.
Bestyrelsen konstituerer sig med Erik Sørensen som formand og klubben får for
første gang en formand vest for Storebælt.
8-9.juni 1985: Klubben afholder 10-års jubilæumstræf på Hotel Nørrevang på
Falster. Inspireret af det hollandske jubilæumstræf afholdes forskellige konkurrencer,
bl. a. sækkevæddeløb. Der uddeles medaljer med rund hånd, og om aftenen er Niels
Chr. Flagstad, kendt fra Danmarks Radio, hyret som disc-jokey.
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1.november 1985: Da TR-bladet efterhånden kun udkommer to gange årligt,
besluttes det at supplere med Newsletters, der skal udkomme 4 gange årligt i en
billigere og kortere udgave. Der bliver herefter kun udsendt et TR-blad en gang årligt
i en mere luksuriøs udgave, og som skal genspejle årets aktiviteter og udkomme lige
før jul.
12. april 1986:Efter en meget turbulent tid med strid om concourskemaerne trækker
Henning Pryds og Claus Lillelund sig fra bestyrelsen på den ordinære
generalforsamling. Ind bliver valgt Gorm Schmidt og Jørgen (Jyde) Johansen.
Et kompromis for et concourskema kommer i stand, og det besluttes at afvikle
klubbens reservedelslager, der aldrig kom til at virke efter hensigten, men dog nu er
reduceret væsentligt.
Maj 1986: TR-klubben deltager i det første Copenhagen Classic Autujumble på
Klampenborg Galopbane. Dette bliver herefter en årlig tilbagevendende begivenhed,
og som i mange år starter med morgenbord hos Jens Chr. Fahrner, der bor på
Exnersvej i Klampenborg.
19.juni 1986: Dønninger fra den ordinære generalforsamling sammen med interne
stridigheder i klubben om formål, concourskemaet og øst/vest problematikken
medfører, at bestyrelsen indkalder til klubbens første ekstraordinære
generalforsamling. Erik Sørensen trækker sig som formand og udtræder af
bestyrelsen sammen med John Knudsen og Jørgen Johansen. Ind bliver valgt Winnie
Olsson, Åse Bach Nielsen og Ove Pedersen. Sidstnævnte bliver konstitueret som
formand.
1987: For første gang udsendes ikke noget TR-blad. Newsletter udkommer i
begrænset omfang. Det redaktionelle samarbejde mellem de nyindvalgte
bestyrelsesmedlemmer Winnie Olsson og Åse Bach Nielsen, der skulle varetage de
redaktionelle interesser sammen med Mogens Fischer fungerer tilsyneladende ikke
optimalt.
12-14. juni 1987: Årets TR-træf flytter henlægges dette år til Marienlyst Camping, da
der er opstået uoverensstemmelser mellem klubben og lejrledelsen på Heatherhill.
21. september 1987: Klubben afholder for første gang manøvreprøver. Det sker i en
grusgrav ved Roskilde, hvor en del oplever, at det ikke er så nemt at slippe ud og ind
mellem bøjerne, når farten er for høj.
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April 1988: TR-bladet udkommer som kombineret 1887- og 1988 nummer, og for
første gang tofarvet. Mogens Fischer varetager igen alene det redaktionelle.
15.april 1989: På generalforsamlingen trækker Winnie og Åse sig, og ind vælges
Søren Enghave Larsen, Flemming Bendixen og Henrik Vikelgaard, der senere samme
år uofficielt bliver vor udlandskoordinator. Denne post bliver senere mere officiel, og
hvervet varetager han godt støttet af sin kone Bette frem helt til 2014. Gorm Schmidt
konstitueres som formand, et hverv han varetager helt frem til 2010, hvor han må
afgå på grund af sygdom.
21.maj 1989: Det årlige træf er tilbage på Heatherhill, hvor man har sluttet fred med
lejrledelsen.
29.september-1.oktober: Det første officielle internationale TR-Meeting afholdes i
Paris. Dette bliver herefter en årlig tilbagevendende begivenhed, der går på skift
mellem de europæiske deltagerlande.
Maj 1990: Bette og Henrik Vikelgaard arrangerer for første gang den årlige
”forårssurprice” med start og morgenbord i hjemmet i lejre. Henriks opfindsomhed
kender ingen grænser, og der er snart ikke det sjove event, som de to ikke har fundet
på og afholdt.
9-10 juni 1990: Klubben afholder 15 års jubilæumsfest på campingpladsen
”Sibirien” ved Jyllandsringen. Formandens frue, Inger Schmidt digter til lejligheden
den TR-hymnen, der også oversættes til tysk.
Ultimo 1990: Klubbens reelle og officielle deltagerantal passere nu 100.
12-14.juni 1991: På klubben årlige Heatherhill-træf vinder formanden Gorm Schmidt
for første gang Concourpokalen for flotteste og mest originale TR. Flere års
restaurering bærer endelig frugt. Dette skal vise sig at blive den første i en serie af
mange.
December 1991: TR-bladet udkommer for første gang med commercielle annoncer.
Det skal vise sig at give anledning til en del stridigheder, og bliver senere opgivet
igen.
17.april 1993: På generalforsamlingen erstatter Kurt Meilgaard Flemming Bendixen
i bestyrelsen. Et hverv har varetager frem til sin alt for tidlige død i 2005.
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Klubbens logo ændres til det stadig gældende rød-hvide med Standard-Triumphs
mærke i midten.
2-4. september 1994: Danmark er vært ved sit første officielle European TRMeeting på Bygholm Park Hotel i Horsens
8.april 1995: På generalforsamlingen bliver for første gang indvalgt et jysk medlem i
bestyrelsen. Dert er Jørgen Rosenfeldt, der bliver mest kendt for sine mange turarrangementer (”tulipanture”), herunder ”Jyllandsturen”, som efter hans død er blevet
genoplivet i de senere år.
Klaus Hansen bliver ny redaktør af TR-bladet som afløser for Mogens Fischer.
16-18. juni 1995: Årets TR-træf bliver afholdt som 20. års jubilæum på Middelfart
Feriecenter ved Lillebælt. Klubben får sin første sang: TR-Hymnen, digtet af Inger
Schmidt.
December 1995: TR-bladet udkommer for første gang i et delvist farvetryk.
20.april 1996: På generalforsamlingen indvælges Jens Chr. Fahrner som kasserer og
sekretær efter Mogens Fischer, der er alvorligt syg og dør kort tid efter. En post som
han stadig bestrider.
7-9. juni 1996: Klubben afholder sit sidste årlige træf på ”Heatherhill” efter nu 20 år,
dog med enkelte afbrydelser. Herefter bliver årstræffene henlagt til et nyt sted hvert
år.
7-8. september 1996: I forbindelse med Københavns 800-års jubilæum arrangeres
”Copenhagen Classic Car Cup”, det senere ”Copenhagen Classic Grand Prix”. Der
bliver en årlig tilbagevendende begivenhed. Jørgen ”Jyde” Johansen deltager i sin
TR-5 og opnår en 4. plads i sin klasse.
Forinden har en del TR-biler deltaget i det såkaldte ”Stjerneløb” med endestation på
Københavns Rådhusplads og efterfølgende traktement på rådhuset.
19.april 1997: På generalforsamlingen bliver Finn Thordén ny redaktør af TR-bladet.
6-8. juni 1997: Til årstræffet på Samsø har Erik Sørensen digtet vor kendte sang:
”Åbne biler”.
25.april 1998: På generalforsamlingen vedtages en kontingentforhøjelse til 350 kr.
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17.april 1999: Jens Henrik Bay Jacobsen afløser på generalforsamlingen Jørgen
Rosenfeldt.
11.november 1999: Der afholder klubben sit første Mortens Aftens-arrangement, der
med enkelte undtagelser har fundet sted lige siden.
August 2000: Efter forhandlinger med den svenske TR-klub enes man om at
Arrangere en ”Øresund Rundt-tur”, der afvikles med 9 danske og 15 svenske
deltagende TR-biler. Dette udvikler sig også en årlig tilbagevendende begivenhed,
hvor arrangementsansvaret går på skift mellem de to lande.
2-3.september 2000: Alle sejl er sat til da, da klubben fejrer sit 25-års jubilæum på
Hvedholm Slot ved Fåborg. Der er dømt smoking eller mørkt tøj til middagen i
Riddersalen, og der danses til langt ud på natten. I festen deltager over 100 personer
og ca. det halve antal biler.
Klubbens indtil da værende 5 formænd er alle til stede og modtager hver en rose.
Efterår 2000: Gorm Schmidt overtager ved siden af formandsjobbet også
redaktørposten assisteret af Lars Hundertmark.
TR-klubben går ind i IT-tidsalderen og får etableret sin egen hjemmeside,
www.tr.club.dk og Per Lemb bliver klubbens første WEB-master.
April 2001: På generalforsamlingen erstattes Jørgen Johansen af John Knudsen, der
således vender tilbage til bestyrelsen. Der indføres endvidere begrebet
”regionskontaktpersoner” og kontaktpersoner for teknisk rådgivning.
11-12.september 2004: Den danske TR-klub afholder sit andet internationale TRMeeting, denne gang på Hotel Christiansminde ved Svendborg. Der er rekordstor
deltagelse med 135 biler fra i alt 9 nationer.
For interesserede introduceres nu og fremover en ”supplementary-tour” i ugen efter,
og som her i Danmark går til forskellige seværdige steder i det jyske..
Ultimo 2004: Det officielle medlemstal har nu passeret 150. Effekten af de mange
hjemtagne biler fra især USA gør sig nu gældende.
18-19.juni 2005: Det årlige træf afholdes som 30-års jubilæumstræf på
”Smålandshavet” i Karrebæksminde.
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November 2005: Suppleant i bestyrelsen Ove Pedersen indtræder efter Kurt
Meilgaard død og overtager hans post som næstformand.
Ove bliver tillige medredaktør af TR-bladet.
December 2005: TR-bladet udkommer nu med alle sider farvelagte.
Juni 2007: På dette års TR-træf afholdes den sidste ordinære concour, idet man
beslutter, at man fremover kun vil afholde concour i jubilæumsårene.
2008: John Bording Laursen afløser Per Lemb som web-master og klubben får en ny
hjemmeside: TR-CLUB-DK.
TR-bladet sætter ny siderekord med 62 sider.
Primo 2009: Medlemstallet passerer nu 200.
April 2009: På generalforsamlingen fremfører en mindre gruppe medlemmer
suppleret med et antal fuldmagter en del kritik af den siddende bestyrelse.
Primo 2010: Den ovenfor omtalte gruppe vælger at danne en ny TR klub under
navnet TR Register DK.
25.april 2010: På den ordinære generalforsamling udtræder John Knudsen og i stedet
indvælges efter 25 års fravær klubbens tidligere formand Ole Nørretranders.
Bestyrelsen fremlægger endvidere et sæt reviderede vedtægter, for hvilke, der bliver
flertal, men på grund af et for lille fremmøde kan ændringerne først vedtages på en
efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
Kontingentet hæves til 400 kr. årligt.
3.juni 2010: På den ekstraordinære generalforsamling vedtages de nye vedtægter.
12-13.juni 2010: Årets træf er klubbens 35.års jubilæumstræf, der afholdes på Sørup
Herregård ved Ringsted.
Efterår 2010: Efter godt 20 år i formandsstolen trækker Gorm Schmidt sig som
formand på grund af sygdom. Ove Pedersen, der beklæder næstformandsposten
indtræder for 2. gang som formand, og Ole Nørretranders overtager
næstformandsposten. Birthe Meilgaard, der er suppleant, træder ind som
bestyrelsesmedlem.
10.april 2011: På generalforsamlingen indvælges Peter Bövadt fra Aarhus og Peter
Jørgensen i stedet for Ove Pedersen og Birthe Meilgaard, der trækker sig
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planmæssigt. Ved den efterfølgende konstituering bliver Peter Bövadt, som den første
fra Jylland, klubbens nye formand.
Efterfølgende overtager Ove Pedersen redaktørposten.
Forår 2012: I forårsnummeret af Motor Classic optræder Gorm med sin TR6 under
titlen ”Engelske bøffer”, Triumph TR6: brutal britisk sportsvogns-charme, der er til at
betale. Kan det være meget bedre. Klubben opnår igen uforlignelig PR.
2012: John Laursen trækker sig som Web-master, og efter en del forsøg på at finde en
ny, falder hvervet på Klaus Hansen.
Den nye bestyrelse gennemfører en spørgeskemaundersøgelse primært med det
formål at finde ud af medlemmernes ønsker for klubben og fremtiden. Resultatet
giver nye ideer, men rykker ikke grundlæggende ved klubbens målsætning. Som
opfølgning på et konkret punkt holder klubben på sit sommertræf i Nyborg en
offentlig concourafstemning annonceret i lokalpressen. Afstemningen gennemføres,
men arrangementet drukner desværre mere eller mindre i regn.
2013: Klubbens mangeårige medlem Lars Hjort høster sammen med sin søn Simon
stor anerkendelse i FDM DASU Classic, da de vinder i deres TR4. De gentager
succesen året efter, begge omtales i Motor Classic.
2014: Før det europæiske formandsmøde i oktober skiftes udlandskoordinator, idet
Peter Nordahl overtager posten efter Henrik Vikelgaard, der har varetaget posten
siden dennes oprettelse. På mødet præsenterer Danmark sit oplæg til næste års
Europæiske træf, der er planlagt til at skulle holdes i Aarhus.
Marts 2015: Da deltagerantallet til det Europæiske træf gøres op, er det sørgelige
resultat i bedste fald kun det halve af det forventede, og klubben ser sig nødsaget til at
aflyse.
12.april 2015: På generalforsamlingen indvælges Per Haagensen og Kristian Kaae i
stedet for Peter Böwadt og Jens Henrik Bay Jacobsen, der har valgt at trække sig.
Herefter konstitueres Peter Jørgensen som ny formand og de nyindvalgte
bestyrelsesmedlemmer bliver henholdsvis øst-koordinator ( Per Haagensen) og vestkoordinator (Kristian Kaae).
13-14. juni 2015: Klubben afholder sit 40-års jubilæum i Johanneberg på Sjællands
sydkyst ved Vordingborg.
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Concour
Afholdelse af concour har altid været en vigtig del af klubbens virke. I starten
kopierede vi simpelthen det engelske TR Registers skema, men det var nok for
barskt. Vi prøvede at lave en blødere dansk version, men gennem de første år gav
udformningen heraf grobund for megen diskussion og splid i bestyrelsen. Endelig
efter flere års ”prøven-sig-frem” fandt man frem til det nuværende, der her er
afbilledet.
TR-CLUB-DK afholdt sit første Concour arrangement i 1977 på FDM´s
campingplads ved Heatherhill (Heatherhill Camping), heraf navnet: “Årets
Heatherhill”, selvom man senere afholdt arrangementerne mange andre steder. I det
første arrangement var bilerne inddelt i grupper, efterfølgende slog man alle grupper
sammen og indførte handicapregler afhængig af bilens alder. I dag vurderes alle biler
lige. Flere gange, specielt i forbindelse med jubilæumsarrangementer, har der været
afholdt publikumsafstemninger. Ud over de traditionelle nationale årlige concourarrangementer har der været afholdt specielle jubilæumsconcour og concour i
forbindelse med internationale arrangementer. Det har været muligt gennem arkiver,
gamle blade og en del telefonsamtaler at finde frem til samtlige concour-vindere samt
anden- og tredjepladser gennem tiderne (bortset fra 20 års jubilæumsarrangementet).
Derudover har danske biler deltaget i adskillige udenlandske arrangementer og
herigennem vundet en del præmier, men da denne liste ikke er komplet gengives i det
følgende kun danske arrangementer.
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Eksempel på concourskema
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Concourvindere gennem tiderne
1977 Heatherhill Camping
Gruppe 1 TR2: Michael Olsen
Gruppe 2 TR3: Flemming Dombernowsky
Gruppe 3 TR4: Hans Jørgen Bach Nielsen
Gruppe 4 TR5: Ole Nørretranders
Gruppe 5 TR6: John Nielsen
(TR7 kunne dengang ikke deltage)
Efter pointopgørelserne blev Ole Nørretranders nr.1, Hans Jørgen Bach Nielsen nr. 2
og Flemming Dombernowsky nr. 3.

1978 Feddet Camping
1. Ole Nørretranders, TR5
2. John Wikke, TR6
3. Leif Hansen, TR6
1979 Feddet Camping
1. Hans Jørgen Bach Nielsen, TR4A
2. John Nielsen, TR63.
3. Niels Chr. Madsen, TR5
1980 Heatherhill Camping
1. Oluf Svendsen, TR6
2. Hans Jørgen Bach Nielsen, TR4A
2. Hans Ahlefeldt, TR6 (delt andenplads)
1981 Heatherhill Camping
1. Hans Jørgen Bach Nielsen, TR4A
2. Ole Nørretranders, TR5
3. Michael Flemang, TR4
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1982 Heatherhill Camping
1. Hans Jørgen Bach Nielsen, TR4A
2. Ole Nørretranders, TR5
3. Robert Ramlöse, TR4
1983 Heatherhill Camping
1. Peter Fugl Hansen, TR7
2. Ole Chr. Sørensen, TR6
3. Ole Nørretranders, TR5
1984 Heatherhill Camping
1. Hans Jørgen Bach Nielsen, TR4A
2. Peter Fugl Hansen, TR7
3. Ole Nørretranders, TR5
10 års jubilæumsarrangement 1985, Marielyst, Falster
1. Jan Poulsen, TR3A (tysk)
2. Hans Jørgen Bach Nielsen, TR4A
3. Dieter König, TR6 (tysk)
1985 Heatherhill Camping
1. Hans Jørgen Bach Nielsen, TR4A
2. Ole Nørretranders, TR5
3. Erik Sørensen, TR6
1986 Heatherhill Camping
1. Ole Nørretranders, TR5
2. Hans Jørgen Bach Nielsen, TR4A
3. Per M. Thygesen. TR6
1987 Marielyst Camping
1. Ole Sørensen, TR6
2. Peter Christiansen, TR7
3. Ove Pedersen, TR4
1988 Heatherhill Camping
1. Søren Enghave Larsen, TR6
2. Hans Jensen, TR5
3. Peter Christiansen, TR7
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1989 Heatherhill Camping
1. Kjeld Kundby, TR7
2. Robert Ramlöse, TR4A
3. Søren Enghave Larsen, TR6
15 års jubilæumsarrangement 1990, Resenbro
1. Ole Nørretranders, TR5
2. Søren Enghave Larsen, TR6
3. Jens Chr. Fahrner, TR2
1990 Lellinge (Hans Jørgen Lindtrup)
1. Claus Hansen, TR3A
2. Ole Nørretranders, TR5
3. Søren Enghave Larsen, TR6
1991 Heatherhill Camping
1. Gorm Schmidt, TR6
2. Claus Hansen, TR3A
3. Søren Enghave Larsen, TR6
1992 Gallebjerggård
1. Gorm Schmidt, TR6
2. Claus Hansen TR3A
3. Søren Enghave Larsen, TR6
1993 Samsø
1. Gorm Schmidt, TR6
2. Jørgen Ostenfeld, TR3A
3. Henrik Vikelgaard, TR5
1994 Lellinge (Hans JørgenLindtrup)
1. Gorm Schmidt, TR6
2. Claus Hansen, TR3A
3. Mogens Nykjær, TR6
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20 års jubilæumsarrangement 1995, Middelfart
1. ? (tysk)
2. Gorm Schmidt, TR6
3. ? (tysk)
1995 Veddelev
1. Gorm Schmidt, TR6
2. Mogens Nykjær, TR6
3. Annette Lintrup, TR8
1996 Heatherhill Camping
1. Gorm Schmidt, TR6
2. Mogens Nykjær, TR6
3. Per Lemb, TR8
1997 Samsø
1. Gorm Schmidt, TR6
2. Hanne Knudsen, TR3A
3. Mogens Nykjær, TR6
1998 Marielyst
1. Gorm Schmidt, TR6
2. Mogens Nykjær, TR6
3. Per Lemb, TR8
1999 Svogerslev
1. Gorm Schmidt, TR6
(kun en deltager)
2000 Hvedholm Slot, Fåborg (også jubilæumsarrangement)
1. Gorm Schmidt, TR6
2. Per Lemb, TR8
3. Hans Jensen, TR5
2001 Rørvig
1. Per Lemb, TR8
2. Ralf Milton, TR4
3. Jørn Vestergaard, TR4
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2002 Sønderjylland
1. Jørn Walsøe, TR3
2. Thomas Jensen, TR3
3. Henrik & Jørgen Ussing, TR6
2003 Kerteminde
1. Jørn Walsøe, TR3
2. Flemming Hjartbro, TR4A
3. Erik Sørensen, TR3
2004 Korsør
1. Gorm Schmidt, TR6
2. Flemming Hjartbro, TR4A
(kun 2 deltagere)
2005 Karrebæksminde
1.Erik Sørensen, TR3
2. Ove Pedersen, TR4
3. Bo Vinholt, TR6
2006 Fuglsø, Mols
1.Jørn Walsøe, TR3
2. Birthe Mejlgaard, TR6
3. Povl Toftergaard Petersen, TR4
2007 Fåborg
1. Povl Toftegaard Petersen, TR4
2. Tonny Holm, TR4
3. Jeppe Hamann, TR3A
Herefter blev det besluttet, kun at holde concour i jubilæumsårene.
2010 Sørup Herregård
1. Karin Jørgensen, TR3
2. Peter Jørgensen, TR4
3. Per Haagensen, TR4
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2012 Nyborg (publikumsafstemning)
1. Jørn Walsøe, TR3
2. Bent Holst, TR3A
3. Finn Sehstedt, TR250
2015 Johanneberg
1. Jørgen Hill-Madsen, TR4A irs
2. Karin Jørgensen, TR3A
3. Peter Jørgensen, TR4

MEST VINDENDE GENNEM TIDERNE
Opgøres 1. pladser med 3 point, 2. pladser med 2 point og 3. pladser med 1 point
giver det denne top 10 liste over mest vindende gennem tiderne:
1. Gorm Schmidt, TR6

32 point

2. Hans Jørgen Bach Nielsen, TR4A

24 point

3. Ole Nørretranders, TR5

22 point

4. Jørn Walsøe

12 point

5. Claus Hansen, TR3A

9 point

6. Søren Enghave Larsen, TR6

9 point

7. Mogens Nykjær, TR6

8 point

8. Per Lemb, TR8

7 point

9. Erik Sørensen

5 point

9. Peter Fugl, TR7

5 point

9. Ole Chr. Sørensen, TR6

5 point

9. Karin Jørgensen, TR3A

5 point
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Generelt om TR-bilerne
Navnet står for Triumph Roadster, en fællesbetegnelse for en serie af sportsvogne fra
TR1 til TR8, der blev bygget i årene fra 1952 til 1981.
Baggrunden var, at Standard-Triumph fabrikken havde fået øjnene op for det stærkt
voksende marked for åbne sportsvogne, især i USA, hvor der var et marked, som især
MG profiterede på, men hvis man nu kunne fremstille en sportsvogn med bedre
sportsegenskaber end MG, og til nogenlunde samme pris, så var der måske et
uopdyrket marked?
På baggrund heraf blev den førsteTR1 bygget i 1951 Den blev dog kun en prototype.
Den mindede en hel del om dens forgænger, Triumph 2000 Roadster, og havde
stadigvæk lidt ”førkrigsstil” over sig og blev taget af tegnebrættet til fordel for en
stærkt forbedret og mere moderne TR2, der blev en succes fra starten, da den blev
introduceret i 1952.
Topfarten var på 90 miles i timen, 10 miles mere end MG, men en af prototyperne til
TR nåede på en testkørsel i Belgien en topfart på 124 miles i timen, eller 200 km i
timen. Det var noget der gav genlyd og som kunne bruges i reklameøjemed af de
amerikanske bilforhandlere, og på 3 år fra 1953-1955 blev ca. 8000 TR2’ere sendt på
gaden. Populariteten steg yderligere og det samme gjorde salgstallene. Fra 1955-1957
solgtes næsten 17.000 TR3’ere og fra 1958-1960 hen ved 60.000 TR3A’ere, der
havde gennemgået kosmetiske forbedringer, men stadig med samme karosseriform.
Men konkurrencen blev skærpet, idet både MG og Healey havde fået nye modeller
frem, så der skulle ske noget, hvorfor man søgte til Italien for at få designet et mere
komfortabelt karosseri. Michelotti løste opgaven, og i 1961 kunne man for publikum
præsentere den mere komfortable TR4 med oprullelige sideruder og den
karakteristiske bule på motorhjelmen, der blev laver for at få plads til de 2 SUkarburatorer. Fra 1961 til 1967 blev produceret og solgt i næsten 70.000 eksemplarer,
langt den overvejende del til USA. Nogle entusiaster hævder, at det var her StandardTriumph definitivt ophørte med at producere ægte sportsvogne, de såkaldte
’sidescreens’, hvor sideruderne skulle spændes på og frontruden kunne afmonteres til
fordel for de små racerskærme også kaldet ”Brooklands”. Et nyt chassis kom frem i
1965 med uafhængig baghjulsaffjedring og TR4A IRS blev den sidste TR4-model.
Man benyttede stadig den oprindelige 4-cylindrede Vanguard motor, der også blev
brugt i Ferguson traktoren. Men selv om den efterhånden var boret op fra lige under 2
liter til 2,2 liter havde den hen ad vejen fået så meget at slæbe på, at man skønnede
70

motorkraften var for svag overfor konkurrenternes, TR4A havde 104 heste. Man
fandt så på at bruge den 6-cylindrede motor fra Vanguard III, der med
benzinindsprøjtning kunne yde 150 heste. Med små forandringer kunne chassiset fra
TR4A bruges, karosseriet blev bibeholdt, og TR5 blev introduceret i efteråret 1967,
stadig med den nu unødvendige bule på motorhjelmen. USA´s strenge miljøregler
gjorde imidlertid, at man var nødt til at udvikle en 6-cylindret karburatormodel til det
amerikanske marked. Denne model fik betegnelsen TR250, men den led stærkt under
ikke at have flere heste end TR4A modellen. Salgstallene begyndte også at dale. TR5
blev fremstillet i ca. 2.800 eksemplarer og TR250 i godt 8.000 eksemplarer.
Nu skulle der ske noget nyt og Standard-Triumph bad Karman i Tyskland om at
designe et helt nyt karosseri, der i forhold til Michelottis var en del mere firkantet i
linjerne. Man bibeholdt den 6-cylindrede motor med et forbedret
benzinindsprøjtnings system, dog stadig med karburatorer i USA, og den nye model
blev ikke så mærkeligt døbt TR6. Entusiaster hævder, at TR6 blev den sidste
”rigtige” TR og den sidste af slagsen rullede af samlebåndet i 1976. 6’eren nåede et
produktionstal på over 94.000. I mellemtiden blev Standard-Triumph opkøbt af
British Leyland og man arbejdede på at udvikle en helt ny sportsvogn, der skulle
erstatte både MG og den gamle TR-serie. Det blev til TR7-projektet og dette var
medvirkende til koncernens død. TR7 blev en moderne kileformet lukket 2-personers
med selvbærende karosseri, baseret på Triumph Dolomite og standarddele herfra incl.
motor. Fabrikken spenderede enorme summer på TR7, men den blev aldrig særlig
populær, ikke desto mindre blev det den TR sportsvogn, der blev solgt i flest
eksemplarer, 112.000. Man forsøgte sig med åbne modeller, TR7 cabriolet og også
med større motorkraft ved Rovers legendariske V8-motor og modelbetegnelsen TR8,
men lige meget hjalp det. TR7-8 forblev en salgsmæssig fiasko og var medvirkende
årsag til British Leylands lukning i 1981.
TR-bilerne

Triumph Roadster var forløberen for TR1

TR1 prototype
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TR2

TR3

TR3 A
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TR4

TR4 A IRS

TR5
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TR250

TR6

TR7
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TR7 Cabriolet

TR8
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Specialmodeller

TR Italia

TR4 GT
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Kuriositeter:

TR4 med Rovers V8motor.

TR5½ eller TR4 med
TR6 bagende.

TR6 Touring? (stationcar)
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Hvor, hvornår og hvor mange
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Den første og meget kontroversielle artikel i Motor 1978.
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Både FDM og TR Club DK fik Pr i 1981 med denne artikel, hvor også den yngste
generation deltog.
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Gorm gjorde reklame for klubben i foråret 2012 med en længere artikel i Motor
Classic.
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Så sent som i sommeren 2015 sørgede Peter B. for denne artikel i Motor Classic.
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Til jubilæet i 1995 digter Inger Schmidt vor første TR-sang
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84

Hymnen bliver også digtet i en tysk udgave
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86

I 1997 digter Erik Sørensen så den kendte: ”Åbne biler”
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Til 25-års jubilæet digter Erik Sørensen igen inspireret af Jacob Haugaard
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I 2006 lader Erik Sørensen igen den poetiske åre flyde.
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I 40-års Jubilæumsåret er det så Erik Steen der er i det poetiske hjørne.
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Klubbens sidste ”Flyer”.
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