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Kære klubmedlemmer
Endnu engang godt nytår til jer alle og velkommen til
en ny TR - sæson. Denne startede allerede den 13/1
hos Vantage i Gunderød. Her fik vi alt at vide om
Castrols Oils smøreprodukter til vore gamle biler.
Der deltog 18 medlemmer, som trodsede
januartågen og fik en indholdsrig aften ud af det.
Dette arrangement var kommet i stand efter et tip fra
et af vore medlemmer, og som I nok vil bemærke, er
mange andre af det nye års tiltag netop udviklet af
engagerede medlemmer, sådan som det har været
ønsket fra bestyrelsens side, da det jo er vigtigt, at
klubbens medlemmer præger arrangementernes
form. Det giver vores klub dynamik.
Årskalender
I dette newsletter kan man se en årskalender over
egne og andres arrangementer, som er kendte for os
på nuværende tidspunkt. Senere vil de blive
nærmere omtalt, eller listen vil blive opdateret på
hjemmesidens kalender eller i næste newsletter.
Det er igen vigtigt at minde om, at vores hjemmeside
er en nerve i klubbens kommunikation. Her er de
lynhurtige reaktioner mulige. Billeder fra
arrangementer lægges f.eks. ofte ind samme dag!
På vores FORUM kan man med kort varsel indbyde
til et lille uformelt møde eller en køretur, når vejret
frister til det. Så skulle der være mulighed for at
mobilisere TR-naboerne eller ligesindede med
interesse for gamle biler. Skulle I være i tvivl om den
tekniske fremgangsmåde omkring vores FORUM,
kan I trygt henvende jer til web master, John
Laursen, (også pr telefon) så vil han guide jer
igennem.
Dette gælder også for køb og salg af reservedele
mv. Her vil det oplagte sted være FORUM under
KØB OG SALG. Bestyrelsen har besluttet, at man
ikke fremover kan annoncere i Newsletter.
Til gengæld vil vi åbne mulighed for betalt
annoncering i vores årsblad i lighed med andre
klubblade.
Når I nu sætter x i kalenderen ved årets
arrangementer, så bemærk lige
tilmeldingsfristen.
Træf 2009

I skrivende stund er der 4 tilmeldte biler til årets
internationale træf i Tyskland og således 2 ledige
pladser i forhold til vores kvote, men fristen udløber
1. marts. Det kniber dog med deltagere fra det
øvrige Skandinavien pga. finanskrisen mv. Mange
satser i stedet på at komme til England næste år.
Hidtil har ingen meldt sig fra Norge og Sverige.
Den vanskelige valutasituation har også smittet af på
vores Øresund Rundt weekend for 2009. Som
tidligere udmeldt var det DK’s tur til at være vært
dette år, og vi havde et færdigt pakkearrangement
klar omkring en overnatning på den idylliske Orø,
køreture i Hornsherred, slotsbesøg mv. Vor svenske
søsterklub udtrykte betænkelighed mht.
deltagerantal fra deres side pga. den svenske
krones faldende værdi. Efter et hurtigt krisemøde
mellem os to formænd besluttedes det at henlægge
årets arrangement til Sverige og udvide weekenden
til et bredere nordisk tiltag med invitation også til
Norge og Finland.
Denne Ølands tur skulle egentlig have været
jubilæumsudgaven af Øresund Rundt 2010 og var
lovet af svenskerne som kompensation for, at de
nordiske deltagere i Ronneby træffet ikke fik
mulighed for at deltage i den Additional Tour , som
de øvrige europæiske klubber kunne melde sig til.
Set i lyset af den konkurrence, vi vil få i 2010 af det
første TR Euromeeting på engelsk grund
nogensinde, har vi valgt at udbyde Ølandsturen
allerede i år, hvor den danske krone stadig har en
god købekraft i Sverige.
Som et plaster på såret for de svenskere, der havde
set frem til et besøg i DK, har vi valgt at invitere dem
med på et par endagsture i sommerens løb, ligesom
vi foreslår danskere at lægge vejen forbi det svenske
Thulintræf, som omtalt i TR Bladet 2008.
Vores eget danske årstræf, venligst arrangeret af
Tonny og Hans Holm i det jyske, ligger som vanligt i
trygge rammer til en attraktiv pris.
Som man vil bemærke af aktivitetslisten, er der
allerede kommet flere arrangementer i den vestlige
del af landet, men har nogen af jer yderligere ideer,
så kontakt Peter Böwadt, som han opfordrer til i TR
Bladet.
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Da vi i år afholder klubbens årstræf i Jylland, håber
jeg at møde mange af jer jyske medlemmer.
Jeg ønsker alle en god TR sæson 2009. Vi ses.
Gorm
Lidt om hjemmesiden
Vi har nu været på nettet i ca. 5 måneder og er
allerede oppe på 28 tilmeldte på FORUMET.
Der er lavet lidt nye tiltag som jeg lige resumerer
nedenfor.
Videoer på hjemmesiden
Jeg har lagt et par animerede ”film ”ud, men I er
velkomne til at komme med bidrag. I den
kommende sæson vil jeg forsøge at tage levende
billeder til brug på hjemmesiden.
Medlemmernes biler
Vi starter med at lægge billeder op i Februar / Marts
måned, pt. har jeg modtaget 3 fotos. Det er kun få
oplysninger der er plads til, så det vi beder om er :

Instruktionsbøger
Pt. er der kun en fra TR3, men jeg samler sammen
hen ad vejen til en komplet samling.
Teknik
Der bliver løbende lagt artikler op fortrinsvis fra vort
blad men også fra udenlandske klubber.
NYHEDER GENERELT :
Jeg har valgt at opsummere nyhederne i FORUM
under nyt fra bestyrelsen, da det pt. er den enkleste
måde at kommunikere nyheder ud, men andre
muligheder undersøges.
Til slut – er der emner som I gerne ser på
hjemmesiden, hører jeg naturligvis gerne fra jer.
Mange hilsener John BL.

Ejerens fulde navn – Biltypen - og årgangen.

Årets TR arrangementer 2009
Mandagsmøder den første mandag i måneden fra
kl.19.00
Gode billeder efterlyses af MEDLEMSBILER
Ud i det blå
Her vil vi lægge rutekort ud på ture, som vi allerede
har kørt i klubregi. Sidder I inde med nogle
turforslag, lægger vi dem gerne ud. Ideen er ganske
enkelt, at hvis en eller flere gerne vil køre en
spændende tur uden for de normalt kedsommelige
veje, er det enkelt at hente inspiration til en tur ud i
det blå. Jeg planlægger, at de bliver lagt ud i Marts /
April måned.
Øvrige punkter
Kalenderen
Opdateres løbende, så læg vejen forbi.
Salgsbrochurer
Brochurer af TR modellerne er ikke komplet, men vi
nærmer os.

Af hensyn til vore mange nye medlemmer skal vi
orientere om, at vores medlem Hans Jørgen Bach
Nielsen holder garagemøde den første mandag i
måneden fra kl. 19.00 på adressen Amager
Landevej 171 København S. Dette møde har været
en tradition gennem hele klubbens historie.
På grund af Hans Jørgens skiftende arbejdstider er
det nødvendigt at ringe dagen før på mobil tlf. nr.
20629379, da der kan blive tale om aflysning eller
ændring af mødedato.

Tirsdagsmøder den første tirsdag i måneden fra
kl. 19.00
I det Sønderjyske mødes man privat hos hinanden
på skift. Også andre ejere af engelske klassikere
mødes her til en hyggesnak om de kære gamle biler.
Kontakt Per Lemb på tlf. nr. 75138708 om
månedens mødested.

Hvis tiden er til det, kan vi se videoer fra såvel nye
som gamle TR – arrangementer.
Gasgrillen ville blive tændt, så klubben er vært ved
et lille traktement.
Tilmelding til gorms@tr-club.dk eller tlf. nr.
46757644 senest søndag den 22/2.

Garagemøde hos Bjarne og Hedda Andersen
Søndag den 22. februar kl. 14.00
Grib chancen for at møde en af vore bilspecialister
Bjarne Andersen, Kildevej 7, Viskoft, 8420
Knebel (Djursland) på egen bane, hvor Bjarne vil
fortælle om, hvordan han løser opgaverne med en
totalrenovering og vedligeholdelse, foto er fra
Årstræffet juni 2006.
Se bilerne bl.a. MGA som venter, TR3A, TR4,
Austin Healey og ikke mindst det sidste skud på
stammen, en Jensen Interceptor V8 convertible(!),
som Bjarne nu skal i gang med.
Oplev et levende værksted med hyggekrog og alle
nødvendige faciliteter og få alle dine spørgsmål
besvaret samt tips og tricks fra en erfaren TR-mand.
Kaffe, vand og en øl samt lidt pølser og kage kan
nydes undervejs.
Årstiden kræver, at vi har en varm jakke på, når vi
går rundt i det store værksted.
Tilmelding hos Peter og Birte Böwadt på 40 89 14
98 eller ptb@bowadtimprovement.dk

Garagemøde hos Flemming og Vera Bendixen
Fredag den 27. februar kl. 19.00
Mødested: Triumph Sports Cars, Andantevej 4,
2730 Herlev.
Mød op og få svar på dine tekniske spørgsmål.
Flemming har arbejdet med Triumph biler i en
menneskealder. Han har kørt race i dem, men i dag
kører han i en Mallock racer. Denne samt en TR 5
og to Spitfires, foruden en papkasse Mercedes
årgang 1952 kan beskues. Han fortæller gerne om
sine erfaringer på de europæiske racerbaner.

Go Kart hos Action Center Amager
Mandag den 2. marts kl. 19.00
Mødested: City Go-Kart, Saltværksvej 6, 2770
Kastrup tlf. 70205311
På denne hurtige indendørsbane er der bestilt plads
til 10 personer. Pris 320 kr. pr. person for en halv
time. Vi skal køre i helt nye go-karts i 30 min. Efter
omklædning og introduktion kl. 19.00 køres der i
tidsrummet kl.19.30 – 20.30.
Bindende tilmelding til gorms@tr-club.dk eller tlf.
nr. 46757644 senest søndag den 22/2.
Go Kart i Jylland
Søndag den 8.marts kl. 15.00
Vi gentager det årlige arrangement med gokart i
Racehall i Århus.
Der køres kl. 15.30-16.30, men vi skal være der før
for instruktion m.m.
Helst hurtig tilbagemelding til Bay Jacobsen på
e-mail jhbay11@hotmail.com, da vi skal være
mindst 12 og jeg hænger på afbestillingen!
Prisen er 580 kr. som vi betaler samlet ved start.
Mere info på www.racehall.dk
Vantage Castrol Oils smøremøde i Jylland hos
Læborg Autohandel, Ådalen 23, 6600 Vejen
Lørdag den 21. marts kl. 14-16
Der er nu også mulighed for vore medlemmer vest
for Storebælt at opleve dette spændende og
lærerige arrangement. Ud over vores klub er andre
mærkeklubber også inviteret. Se program i
Newsletter 3 2008.
Tilmelding til gorms@tr-club.dk eller tlf. nr.
46757644 og til bente@vantage.dk eller tlf. nr.
48281887 senest fredag den 13/3.

Teknisk møde om bremser hos Applus Synshal,
Holmensvej 2, Frederikssund
Onsdag den 15. april kl. 19.00
Povl Toftegaard Petersen stiller igen synshallen til
rådighed. Denne gang vil han sammen med Dennis
Nielsen både i praksis og teoretisk forklare, hvordan
man skiller bremserne ad på en TR – reparerer dem
– samler dem igen – og vedligeholder dem. Lars
Skotte vil være til stede, medbringende et
repræsentativt udvalg af sliddele til bremser.
Man regner med at kunne lave 1 – 2 biler, så hvis du
ved, at din TR trænger til et bremseeftersyn, skal du
bare tilmelde dig. Først til mølle princippet gælder for
dem, der vil have checket deres TR. I, der bare er
med på en kigger, tilmelder jer også til Gorm.
Tilmelding til gorms@tr-club.dk eller tlf. nr.
46757644 senest mandag den 6/4.

”Kør Ud af garage” hos Peter og Birte Böwadt,
Jyllands Allé 106, 8270 Højbjerg, Århus. Søndag
den 19. april kl. 10.00
Vi kører en garagetur ” i vores baghave ”. Kl.9.45
mødes vi hos Birte og Peter Böwadt på adressen i
Århus. Kl.10.00 lægger vi ud på tur ifølge de
udleverede kort. Turen er ca. 80 km, og vi ”samler
op” på de indlagte 3 stoppunkter til kaffedrikning (
B&P medbringer ), socialt samvær og gode udsigter i
det smukke landskab.
Efter turen samles vi atter på Jyllands Allé, hvor vi
spiser vore medbragte madpakker ved B&P`s
spisebord. ( Det kan blive meget langt, så I kan rolig
møde op! ).
Tilmelding til ptb@bowadtimprovement.dk eller
pr. post til ovenstående adresse eller tlf. nr.
40891498 senest fredag den 17/4. Der er plads til
parkering i og ved ejendommen.

Generalforsamling: Lørdag den 25. april kl. 12.00
Bemærk nyt mødested: Menighedshuset,
Kirkepladsen, Esbønderup.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabet forelæggelse til godkendelse
4. Budget, herunder kontingent for 2009
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Ove, Bay
og Birthe modtager alle genvalg).
8. Eventuelt.
Regnskabet vedlagt.

Forslag til dagsorden tilsendes formanden senest 14
dage før generalforsamlingen.
Mødet indledes sædvanen tro med en let frokost til
klubbens medlemmer. Eventuelle ledsagere, der
ikke er medlem af klubben, skal betale kr. 75,- for
deltagelse i frokosten.
Tilmelding til frokost til Gorm gorms@tr-club.dk
eller tlf. nr. 4675 7644 senest den 18. april.
Dansk superbil i Viby Sjælland
Læs mere på www.zenvo.dk
Den første bil forventes færdig i april. Vi satser
på et besøg søndag den 26/4, men hold øje med
kalenderen på klubbens hjemmeside.
Tilmelding samt mødetid og sted vil også fremgå
her.

Forårstur i Lejre
Søndag den 3. maj kl. 9.30
Mødested: Gormsvej 2A Lejre
Traditionen tro arrangerer Bette og Henrik igen dette
års forårstur. Det er altid spændende at se, hvad
medlemmerne på denne dag skal opleve.
Hesteridning, svæveflyvning, kajakroning, golf og
meget mere har været nogle af de oplevelser, som vi
har været udsat for. Så mød op til morgenmad og se
hvad dette års forårstur ud i det blå vil føre til.
Tilmelding til Bette og Henrik på tlf. nr. 4648 0433
eller mail TR@vikel.com senest den 27/4.

Tysk Pinsetræf Bayreuth. Arrangør er Gruppe
Nürnberg.
Fredag den 29. maj – mandag den 1.juni
Læs nærmere på den tyske klubs hjemmeside ved
at følge linket fra vores egen. Her findes alle
oplysninger samt tilmeldingsblanket. Dette er et tysk
arrangement, deres nationale årstræf, som er åbent
for udenlandske deltagere. Det er normalt et meget
stort foretagende med omkring 300 biler. Altså
omtrent dobbelt så stort som det internationale træf,
vi havde i DK. Alt er velorganiseret med tysk
grundighed. Læs selv det spændende program.
Tilmelding direkte via den tyske klubs
hjemmeside www.tr-register.de
Vort medlem Lars Skotte er en trofast deltager i
disse træf, og interesserede er velkomne til at
kontakte ham, også med henblik på evt. samkørsel.
Klassisk Køredag
Fredag den 5. juni 2009, kl. 10.00
Mødested: Ringsted Torv, 4100 Ringsted
Årets klassiske køredag er planlagt til at foregå i det
Midtsjællandske landskab. Tanken er at vi alle
mødes på Torvet i Ringsted, så folk i byen kan se de
smukke biler. Herefter går turen rundt på de små

veje på Midtsjælland efter en nærmere bestemt rute.
Turen slutter hos Karin og Peter (Ringsted), hvor vi i
garagen sætter borde op til fælles spisning, og hvor
der tændes op i grillen på gårdspladsen. Vi er vært
for diverse pølser, brød, øl og vand mm. Har man
andre ønsker er man velkommen til selv at
medbringe.
Tilmelding til Peter pj@jorgensen-sonner.dk
senest den 19. maj 2009.

ÅRSTRÆF TR CLUB DK 2009
”Kryb i Ly” kro, Kolding Landevej 160, Taulov,
7000 Fredericia.
Lørdag den 13. juni - søndag den 14. juni
Mødested på Fyn: Parkeringspladsen ved kiosken ”
Karoline”nær ved den gamle Lillebæltsbro på
hovedvej 161, vest for Middelfart. Lørdag den 13/6
kl. 10.30
Fra mødestedet køres ad små veje mod vores
overnatningssted, undervejs besøger vi bl.a. den
gamle Bindeballe Købmandsgård, hvor vi kan nyde
en sandwich og se lidt på de lokale specialiteter.
Vore guider vil være de lokalkendte Tonny og Hans
Holm, som står for hele weekend arrangementet.
I dette naturskønne område kan vore små biler rigtigt
nyde at trille af sted på de små veje, gennem det
varierede landskab med både hede, plantager, søer
og fjord.
Ved ankomst til overnatningsstedet er der
indkvartering og eftermiddagskaffe med kagebord,
hvorefter der vil være rige muligheder for socialt
samvær med dæksparkning, gode historier og
almindelig hygge.
Om aftenen er der weekend dinner med
efterfølgende mulighed for dans.
Arrangementet omfatter:
Frokostsandwich. Entre på købmandsgården.
Eftermiddagskaffe med kage. Velkomstdrink samt 3retters menu. Overnatning. Morgenbuffet.
Pris kr. 985- pr. person i dobbeltværelse. Tillæg for
enkeltværelse kr.200,-. I prisen er indeholdt 4,5 %
miljøafgift.
Programmet vil indeholde flotte køreture rundt i
området med ophold ved diverse natur- og
kulturseværdigheder. Dette gælder både lørdag og
søndag. Deltagerne vil få tilsendt program samt
deltagerliste ca. 14 dage før træffet.
Vi kan dog røbe, at vi påtænker at finde et passende
frokoststed efter søndagens køretur, så der kan
tankes op inden hjemrejsen. Dette sker for egen
regning.
Tilmelding på vedlagte blanket og betaling
senest den 24. april.

Erfaringer fra tidligere årstræf viser, at der ofte er
interesse for at ankomme allerede fredag aften. Den
mulighed har man også her, man kan selv kontakte
kroen og tilkøbe en ekstra overnatning til 345 kr.
ifølge deres tilbud på hjemmesiden. www.krybily.dk
Et andet ekstra tilbud kunne være, at lokale
interesserede kom til mødestedet og evt. fulgte med
på lørdagens køretur for
at være lidt sammen med os, eller kørte med fra
kroen søndag formiddag. I så fald giver I lige
formanden et praj.

Udstilling i Ringsted
Lørdag den 20. juni 2009
Mødested Ringsted Torv, 4100 Ringsted
For 3. gang arrangerer Ringsted Kongrescenter
udstilling af gamle klassiske biler på Torvet i
Ringsted. Sidste år var der omkring 50 biler tilmeldt
og det var et stort tilløbsstykke for de lokale borgere i
byen. Læs Gorms indlæg i TR bladet 2008 omkring
sidste års arrangement.
Tilmelding til Peter pj@jorgensen-sonner.dk
senest den 8. juni 2009.
Nærmere program og deltagerliste følger.

Teknisk sommeraften i Rungsted
Tirsdag den 30. juni kl. 19.00
Classic Car, Lange-Müllers Allé 8, 2960 Rungsted
Kyst
Mød op i TR til en teknisk snak om relevante emner
for netop jeres bil. Der vil være flere sagkyndige til
stede, så I kan få belyst diverse tvivlsspørgsmål og
kigget i hinandens motorrum.
Der vil være en forfriskning i løbet af aftenen.
Tilmelding til lskotte@webspeed.dk eller tlf.
45796010 senest 23/6.

Sommertur til Stevns Klint
Søndag den 5. juli
Henrik Vikelgaard har tilbudt sig som arrangør af
denne køretur og arbejder på, at vi ved klinten får
besøg af en naturvejleder. Der er desuden planer
om frokost på restaurant Bøgeskoven. Mere info
følger i Newsletter 2. Vore svenske venner vil blive
inviteret med.

Køredag i august Sjælland
Søndag den 16. august kl.10.00.
Mødested Køge Torv.
Flemming Hjartbro og John Laursen har lovet at stå
for en køretur ad smukke veje på Sydøstsjælland
med Faxe Kalkbrud som mål. Området er netop
blevet åbnet for offentligheden, og er meget
spændende. Der gives præmie for flotteste
fossilfund, så husk hammer og mejsel.
Mere info følger i Newsletter 2. Til denne tur vil den
svenske TR Club også blive inviteret.

kaffe samt entre og evt. guider til samtlige museer
og besøgssteder.
Tilmeldingsblanketten kan rekvireres hos Gorm
Schmidt, da prisen endnu ikke ligger 100 % fast.
Seneste tilmelding den 1. juni.
Når tilmeldingerne foreligger, kan vi aftale nærmere
vedr. samkørsel til mødestedet.
Skulle nogle interesserede ikke have adgang til
Internet, kan de henvende sig til formanden og få
materialet tilsendt i papirform.

TR Euromeeting 2009 i Rust, Sydtyskland.
Arrangør TR IG Südwest.
Fredag den 11. – søndag den 13. september.
Se omtalen i TR Bladet 2008 og på klubbens
hjemmeside via link til den tyske klub.
Husk sidste frist for tilmelding 1/3.

ØRESUND RUNDT 2009 - PÅ ØLAND
Fredag den 28. august – søndag den 30. august/
mandag den 31. august.
Mødested: Hallstorps Gästgiveri, på Öland (lidt
nord for Ölandsbroen)
Dette års Øresund Rundt bliver som tidligere omtalt
en særudgave, da det dels er en tidsmæssigt
forlænget weekend, dels er træffet udvidet med
indbydelser til Norge og Finland.
Arrangementet starter fredag eftermiddag og kan
afsluttes søndag eftermiddag eller mandag morgen.
Hvad man vælger, vil fremgå af
tilmeldingsblanketten. Man vil på denne tur opleve
Ølands helt specielle natur og kultur, kunstmuseer,
glasbrug, fuglestation, middelalderborg mm. På
tilbageturen gennem Småland og Blekinge kan man
bl.a. køre lange strækninger på mennesketomme
veje gennem naturskønne områder, besøge en
elgpark og forhåbentlig se en laks springe i den
kendte Mörrums Å.
Info materialet er meget stort, så gå ind på den
svenske klubs hjemmeside og læs nærmere. Her er
også billeder fra september 2008, da de europæiske
gæster kørte turen.
Priserne vil først ligge endeligt fast senere i februar,
men en vejledende pris vil være:
2 nætter for 2 pers. i dobbeltværelse 4500 se. kr.
(overnatning fredag og lørdag)
3 nætter for 2 pers. I dobbeltværelse 5900 se. kr.
2 nætter for 1 pers. i enkeltværelse 3100 se. kr.
(overnatning fredag og lørdag)
3 nætter for 1 pers. I enkeltværelse 4000 se. kr.
Disse beløb dækker foruden overnatninger alle
måltider, drikkevarer til disse i form af vand, let øl og

Round Denmark Reliability Run – 2000 km på 36
timer med start på Sjælland.
Lørdag den 19. – søndag den 20. september.
Arrangør er Dansk Triumph Automobil Klub.
Som led i vores samarbejde med denne klub om
relevante aktiviteter har vi modtaget invitation til
dette løb. Læs selv mere på vores Forum – møder
og aktiviteter - på hjemmesiden, hvor følgende link
er at finde: http://rdrr2009.blogspot.com
Man kan se billeder og rute fra 2007, når man går
ind på hjemmesiden http://rdrr2007.blogspot.com/
Her er virkelig en udfordring til at prøve dig selv og
din bil af.
Interesserede kan kontakte Jørgen Busch på
sjaelland@dtak.dk eller tlf. 57528686. Han var vores
vært ved Løvfaldsturen 2008.
Løvfaldstur på Sjælland
Søndag den 4. oktober. Arrangør Alfa Romeo
Klubben.
Dette er endnu en af klubbens traditioner for
samarbejde med ovennævnte klub samt Austin
Healey Klubben og DTAK. Mere info følger
Løvfaldstur Jylland
Søndag den 4. oktober. Arrangør TR Club DK
Jyllandsafdelingen i samarbejde med DTAK
Jylland.
Mere info følger.
Andemad på Sjælland – Menighedshuset i
Esbønderup.
Søndag den 8. november kl. 13.00
Bestyrelsen dækker igen op til en omgang
andespisning mv.
Mere info følger.
Julestue på Amager december
Familien Bach Nielsen lægger atter garage til denne
faste juletradition.
Mere info følger.

Andre arrangementer
Stumpemarked i Herning
Lørdag den 28. marts.
Techno Classica Essen Tyskland
Den 1. april – 5. april
Stumpemarked i Margrethehallerne i Fredericia
Lørdag og søndag den 4. – 5. april
Swap-Meet i Andelslandsbyen Nyvang ved
Holbæk
Søndag den 26. april kl. 09 – 16
Aars Stumpe og Veteranudstilling
Lørdag den 2. maj
Jysk – Fynsk Classic Autojumble i Gjern
Fredag den 8. maj
Klampenborg Autojumble
Søndag den 17. maj: Følgende bilmærker har
jubilæum: Mini – Marcos og Morgan
Veteranbiltræf og stumpemarked i Køng
Søndag den 17. maj
Oldtimerløbet Gråsten – Flensborg
Lørdag den 30. maj
Græsted Veterantræf
Søndag den 31. maj og mandag den 1. juni
National køredag
Fredag den 5. juni. Jylland: Mere info følger.
Gavnø Classic Autojumble og Hillclimb
Søndag den 7. juni
Englændertræf i Løgumkloster
Lørdag den 13. juni
Vitus Bering Løbet 2009
Lørdag den 13. juni for køretøjer der er mere end 35
år gamle.

British Car Meeting i Ålborg
Lørdag den 29. august kl. 10 – 16
Arrangør MG Center, Fjelshøjvej 5, 9260 Gistrup
Ålborg. Christian Greve tlf. 98374190 står for
arrangementet. Tag stumper med i bagagerummet Mulighed for at købe pølser og drikkevarer.
Rindsholm Kro – Sensommertræf
Søndag den 30. august. Se info:
www.rindsholmkro.dk
Fjordløbet 2009
Søndag den 6. september
Arrangør: Ølstykke Veteran Bil og MC.
www.vbmc.dk
Lundø Classic Motor Show
Lørdag den 12. september
Arrangør: Krumtapperne og Lundø Camping:
www.krumtapperne.dk
Goodwood Revival Meeting England
Den 18. – 20. september
Swap-Meet Andelsbyen Nyvang Holbæk
Søndag den 4. oktober
Stumpemarked i Margrethehallerne i Fredericia
Lørdag den 17. – søndag den18. oktober
Stumpemarked i Herning
Lørdag den 31. oktober
Datoer for diverse sommer havnemøder rundt
omkring i landet vil blive offentliggjort i næste
newsletter.
HAR I HØRT:
-

-

Gisselfeld Klassisk Motorshow
Søndag den 14. juni
Ringkøbingløbet
Den 23. juli – 25. juli
Thulintræffet i Skåne
Arrangør bl.a. TR klub Sverige
Lørdag den 25. juli: Læs i årsbladet om sidste års
tur. Tilmelding følger.
Copenhagen Historic Grand Prix
Lørdag den 1. august og søndag den 2. august. Vi
arbejder på at få en TR – stand indenfor området.
Oldtimertræf på Nürburgring Tyskland
Den 7. – 9. august

at Motorrejser er overtaget af Veteranposten
at medlemskab i TR Club DK er nok, hvis
man vil være forsikret i RUNA, da vi er
medlem af Motor historisk Samråd.
at man på vores hjemmeside kan få info om
historisk motorsport i DK. Eller gå ind på
www.dasu.dk . Klik på historisk. Klik så på ”
Hvad er historisk motorsport.”
at vores medlem Hans Jørgen Lintrup
arbejder på at udbrede et fælles nordisk
netværk for TR7/8 kørere i samarbejde med
Odd Hedberg fra Sverige.

Hermed er det slut for informations-bombardementet
for denne gang.
Den gamle Formand
Gorm
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Kære klubmedlemmer
Sæsonen er jo allerede kommet godt i gang med
god tilslutning til klubbens aktiviteter, og ifølge
Meteorologisk Institut har vi haft den mest solrige og
varme april måned i instituttets historie. Hvor mon
man kan købe en autovoks med solfaktor ?
I kan her i Newsletter 2 læse om nye arrangementer,
både vore egne og andres. Men husk også at se i
Newsletter 1, da de fleste af årets aktiviteter allerede
er nævnt der. Desuden kan I jo tjekke hjemmesidens
kalender for opdateringer. Det gælder bl.a. vedr.
superbilen Zenvo, der i skrivende stund stadig ikke
er besøgsklar. Fabrikken regner med, at vi først kan
komme til august.

Vi slutter turen på Moesgaard Museum, hvor vi
parkerer foran den nyrestaurerede hovedbygning, og
kan nyde bilerne og måske også besøge museet.
Kontaktperson Peter Böwadt mobil 40891498
ptb@bowadtimprovement.dk
Klassisk Køredag Sjælland fredag den 5. juni
Se Newsletter 1
Sommertur til Stevnsfortet søndag den 5. juli
Mødested: Roskilde Havn ved
Vikingeskibsmuseet kl. 11.30

Til det snarlige årstræf i Jylland har 19 TR’er meldt
sig, men kroen er stor, så det er endnu muligt at
eftertilmelde sig, hvis man er hurtig. Henvendelse til
Gorm. gormS@TR-club.dk
Som I vil bemærke, er tilmeldingsblanketten til den
fælles nordiske Ølandstur vedhæftet. Træffet er
allerede grundigt omtalt i Newsletter 1, men
tilmeldings- og betalingsfristen er 15. juni. Flere
har allerede vist interesse, så det tegner til en
succes. Læs nærmere på den svenske TR klubs
hjemmeside, brug linket på vores egen hjemmeside.
Vi regner med fælleskørsel efter aftale.
Desuden vil referatet fra klubbens generalforsamling
samt næste års budget være vedhæftet dette
newsletter. Hermed vil jeg ønske alle en god
sommer med masser af vind i håret.
Formand Gorm
Egne arrangementer
Klassisk Køredag Jylland fredag den 5. juni.
Sammen med Dansk Vintage Motor Club mødes vi
til national køredag den 5. juni ved Kvickly Xtra,
Ringvej Syd 100, 8260 Viby kl. 13.00.
Herefter kører vi en lille tur, hvorunder vi tager en
pause og nyder vor medbragte kaffe og kage i
smukke omgivelser.

Bette og Henrik Vikelgaard er arrangører af denne
køretur, som også vore svenske venner er inviteret
med på.
Efter samling og evt. indtagelse af en hurtig
medbragt håndmad, er der afgang kl. 12.00, og vi
kører sammen til Stevnsfortet ved Rødvig.
Der vil være rundvisning (1,5 time) i det
underjordiske anlæg, så husk varmt tøj. Entré 110
kr. for egen regning. Læs mere på
www.stevnsfortet.dk
Efterfølgende går vi en lille tur og kører til
traktørstedet ”Bøgeskoven”
www.gjorslevboegeskov.dk hvor vi satser på
spisning kl. 18 (for egen regning).
Bindende tilmelding senest 18. juni til TR@vikel.com
Ved for få tilmeldinger aflyses turen evt.

Formand

Næstformand

Kasserer

Gorm Schmidt
Tlf.: 4675 7644
Mail : gormS@TR-club.dk

Ove Pedersen
Tlf.: 4399 5997
Mail : oveP@TR-club.dk

Jens Chr. Fahrner
Tlf.: 3963 0392
Mail : Fahrner@TR-club.dk

Jyske SpontanTuRe
Vort entusiastiske medlem Keld Ellesgaard
Pedersen i Århus, ejermand af TR6 Snehvide,
forsøger at arrangere spontane køreture og
modtager gerne kontakt fra interesserede TR kørere
på mobil 60861728 eller kepe@webkepe.dk
Andre spontane tiltag
Husk, at I altid kan skrive opfordringer og forslag til
køreture, møder eller andet ind på vores FORUM på
hjemmesiden. Hvis I savner vejledning vedrørende
fremgangsmåden, så henvend jer trygt til vores
webmaster John Laursen.

så pakkes de medbragte picnickurve ud og man
fortærer sin frokost. Vi kører en kort tur og slutter af
med kaffen. Alle er velkomne i gammel bil. Jo ældre
des bedre.
Kragevig er let at finde: Fra landevej 265 ( 29,8 fra
Næstved ) køres 1,9 km. østpå ad Kragevigvej. Hvis
vejret er ustadigt, har vi begrænset plads, så vi skal
have tilmelding. Opgiv navn, telefonnummer eller email, bilmærke og årgang. Sendes senest den. 16
maj til A+P Bering, Kragevigvej 17, 4720 Præstø,
pb@arkitektbering.dk

Årets øvrige arrangementer:
se omtale i Newsletter 1
Andre

arrangementer

Havnemik, Holte Havn. Kl. 19. Vejlesøvej 22.
KRAK 107, A3.
Kom som du er, evt. for at nyde cafeens enkle retter
og drikkevarer. I dårligt vejr indendørs.
Ingen tilmelding.
Arendse og Leif Fortmeier.
Dato: Den første mandag i måneden.
Aftenture ved Storstrømmen:
Succesen med uforpligtende aftenture omkring
Storstrømmen fortsætter. Det er et område af landet,
hvor der ikke er holdt så mange løb for ældre
køretøjer, så der er meget at se. Aftenturene finder
normalt sted 3. torsdag i måneden, hvis ikke
helligdage forstyrrer planen. I år køres der:
Torsdag den 14. maj
Torsdag den 18. juni
Torsdag den 16. juli
Torsdag den 20. august
Torsdag den 17. september, hvor man starter
mellem 17.30 og 18.30
Vi mødes på parkeringspladsen ved Gåsetårnet i
Vordingborg kl. 18.00 – 19.00. Kører en tur på ca. 50
km. ad de smukke veje i området. I september
slutter vi igen her hos os med kaffe som afslutning
på sæsonen. Til de andre ture må der gerne
medbringes kaffe/ te eller andet, som enten kan
nydes ved afslutningen eller undervejs.
Der er ikke tilmelding og turen er åben for alle, så
bare mød op og tag gerne bekendte med, der har et
ældre køretøj. For yderligere info kontakt
undertegnede.
Serena Gallacher og Steffen Jørgensen, tlf.
54446872 sands@mail.dk
Kristi Himmelfartsdag torsdag den 21. maj 2009
Hvert andet år køres Madpakketur på Sydsjælland.
Vi samles i haven hos Anette & Peter Bering mellem
klokken 11 og 12. Først kigges og snakkes biler – og

Classic Car Event den 22. maj
Vor jyske kontaktmand Peter Böwadt har via sin
kontakt til SportsCarClub formidlet denne invitation til
vore medlemmer.
Classic Car Event ved Atletion i Århus
fredag den 22/5 mellem kl. 12.00-20.00
SportsCarClub er gået i samarbejde med Århus
Elite, BilBasen og Reklamebureauet Benefits
om at arrangere et uforpligtende Århus event. Alle
med spændende køretøjer inviteres til at deltage!
Vi håber, at du har tid og lyst til at deltage i dette
forårsarrangement, hvor du kan udstille din klassiker
og få en god snak med ligesindede bilentusiaster?
Det er hensigten at præsentere en lang række biler
indenfor forskellige kategorier for publikum. Det kan
være moderne super biler, sportsvogne og
naturligvis en bred skare af veteran - og vintagebiler.
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Derfor beder vi dig venligst om at tilmelde dig
på cce@bilmarkedet.dk. Meget gerne med et foto og
en kort beskrivelse af din bil, sådan at vi kan placere
din bil helt rigtigt i forhold til de øvrige deltagere.
Arrangementet er absolut ikke kommercielt. Som
noget nyt er SportsCarClub gået i samarbejde med
Århus City Rotary Klub og Red Barnets lokalafdeling
i Århus.
Her vil Århus City Rotary forsøge at indsamle midler
til Red Barnet. Det betyder bl.a. at du vil få mulighed
for at blive fotograferet med din klassiker af en
professionel fotograf i en flot opsætning. Beløb
herfra går naturligvis til Red Barnets aktiviteter i
Århus.
På gensyn til en herlig dag ved Stadion!
Masser af sportsvognshilsner.
SportsCarClub
Michael Flintholm
www.sportscarclub.dk
mf@fgt.dk
Tlf.: +45 70207027
Mob:. +45 22474695
Fax.: +45 70207028

Havnetræf i Sønderjylland 2009
For alle typer veterankøretøjer. Man kommer bare,
der er ingen tilmeldingspligt. Tag kaffe med og lad os
få en hyggelig snak. Alle er velkomne også
mærkeklubber.
Tirsdag den 2. juni kl. 19.00 mødes vi i Åbenrå ved ”
Under Sejlet ”
Tirsdag den 23. juni kl. 19.00 mødes vi i Sønderborg
foran ” Slottet ”
Tirsdag den 14. juli kl. 19.00 mødes vi i Haderslev
ved ” Havnegrillen ”
Tirsdag den 4. august kl. 19.00 mødes vi i Åbenrå
ved ” Under Sejlet ”
Tirsdag den 25. august kl. 18.30 mødes vi i
Sønderborg foran ” Slottet ”

NATIONAL HISTORISK KØRETØJSDAG
PÅ FYN 5. JUNI
For tredje år i træk vil vi på Fyn gentage succesen
med opstilling ved Odense rådhus i forbindelse med
den nationale historiske køretøjsdag. Vi har derfor
aftalt at samle alle vores spændende og interessante
historiske køretøjer fra før 1979 på Flakhaven foran
rådhuset.
Da arrangementet er skabt på tværs af forskellige
klubber er man naturligvis velkommen uanset
antallet af hjul på køretøjet.
Da en del (deriblandt mange af de kommunalt
ansatte) har halv arbejdsdag grundlovsdag mødes vi
fra klokken tolv middag, og traditionen tro har de
sidste nok vendt næsen hjemad igen ved femtiden.
Der vil ikke umiddelbart være noget særligt system
på rådhuspladsen, men det bør tilsigtes, at der
holdes på en måde, så køretøjerne samlet tager sig
pænt og ordnet ud. Derudover ved vi fra tidligere år,
at vi kan ende med at blive ganske mange køretøjer,
så parker venligst tæt, så der bliver plads til alle.
Vi ses i Odense grundlovsdag den 5. juni 2009
Arrangørgruppen på Fyn
Der gøres ikke noget særligt for deltagerne og
derfor heller ingen tilmelding – bare mød op!!!
Da vi alle er ansvarsbevidste og hensynsfulde
kustoder af den danske transporthistoriske kulturarv,
er det selvfølgelig helt naturligt at vi hver især sikrer,
at vi forlader pladserne i samme stand, som de
havde da vi ankom – affald tages derfor med (eller
lægges i kommunens affaldsstativer) og oliedryp
opsamles af den enkelte ejer af køretøjet inden det
ødelægger belægningerne.
Yderligere information: www.motorhistorisk.dk
National Historisk Køretøjsdag

Veteranbilklubben Lolland Falster har i forbindelse
med Klassisk Køredag den 5. juni arrangeret en hel
Veteran Weekend med besøg på Knuthenborg.
For yderligere oplysninger kontakt formand Carsten
Andersen på tlf. 62541225/40592651 eller
formand@lfvk.dk

Vi vil den 25. august køre en tur på Broagerland,
hvor vi finder et sted at indtage vores medbragte
kaffe m.v.
Vi glæder os til at se rigtig mange entusiaster møde
frem.
Med venlig hilsen
Kjeld Holm-Nielsen tlf. 74485959
Erik From tlf. 74625361
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Havnetræf: www.Youngtimer.dk hver uge i
sommerhalvåret fra kl. 19 til 21
Der er træf tirsdag i Næstved.
Der er træf torsdag i Roskilde.
Der er træf fredag i Helsingør. Bemærk nyt
mødested: Julebæk-huset, Nordre Strandvej 87,
3150 Hellebæk.

Bjarne kan kontaktes på
bjarne.haakonsson@mail.dk
Nyt fra Webmasteren :
Google kalenderen
Indeholder som hovedprincip arrangementer hvor
klubben er involveret Den opdateres naturligvis
løbende hvis der er tilføjelse eller ændringer.
Det er Webmasteren som ajourføre den, så hvis der
sker ændringer så send mig en mail.
Den alternative kalender
På FORUMET er en kalender som oplister
arrangementer udenfor vort klubregi. Der er sikker
mange som benytter sig af at deltage i disse
arrangementer som afholdes af andre klubber og
foreninger mv. Har I kendskab til sådanne
arrangementer som i vil delagtiggøre os i så send
mig en mail.

Aftentræf i Lundeborg på Fyn ved den ny
lystbådehavn den 2. onsdag i månederne maj til
september.
Odense veteran event: Mødested på Flakhaven i
Odense City den 2. søndag i hver måned fra kl. 11 til
15
Kalø Jylland: Hver tirsdag kl. 19 i sommerhalvåret.
Se i øvrigt flere arrangementer på vores
hjemmeside under FORUM: Møder og aktiviteter.

Har I hørt:
Vort medlem Bjarne Håkonsson fra Vordingborg har
sendt os følgende:

Indlæg i forum
På vor hjemmeside kan drøftes alt som har relevans
for vor klub og vore biler. Hvis man ønsker at
” hænge ” leverandører eller enkelt personer ud må
man rette henvendelse direkte til vedkommende eller
via dagspressen. Hvis sådanne indlæg lægges ud
bliver de fjernet og vedkommende bliver fremover
udelukket af vort forum.
Ud i det blå
Nyt punkt som beskriver ture som allerede er kørt
men som fortjener at blive brugt igen. Tanken er at
man alene eller sammen med kørebekendte på en
nem måde kan tage ud og opleve den danske natur.
Salgsbrochurer og Instruktionsbøger
Alle modeller er nu lagt ud mht. salgsbrochurer, men
ikke en for hver års model. Instruktionsbøgerne er
også næsten komplet i samlingen bortset fra TR7 og
8. Hvis nogen ligger inde med disse vil jeg gerne
modtage en ind skannet kopi.
Breakdown service
Indenfor ca. 8-10 dage er denne service også at
finde på vor hjemmeside. Et måske lidt ambitiøst
projekt idet vi satser på at den udover på dansk vil
være at finde på sprogene engelsk, tysk, fransk og
italiensk.

Her er et billede af det vindstop, jeg netop har
monteret. Det passer perfekt og virker særdeles
godt. Det kan bestilles på nettet fra dette firma og jeg
betalte 156,50 euro = ca. 1200 kr.
http://www.auto-centro.de/shop1/index.html
Vælg Netz Windschott.

side 4

Regalia
Denne sider er også under revision idet vi har fået
fremstillet et stofmærke til påsyningen. Pris 20 kr. +
porto. Kontakt formand Gorm.

Andet
Vi er nu efter ca. 9 måneder oppe på 41 tilmeldte
brugere på FORUMET, det syntes jeg er flot og jeg
har med glæde konstateret at der er mange som er
inde og ” kikke ” på.
Mange hilsener fra
John BL

Formand Gorm 60 år

Det er ikke normalt, at vi i vores Newsletter kommer
med fødselsdagshilsner, men når klubbens formand
fylder 60 skal der da lyde et hurra. Gorm har i mange
år været formand for klubben og har i de forløbende
år taget mange initiativer til møder og træf i hele
kongeriget.
I Gorms formandsperiode er klubben vokset fra ca.
100 medlemmer til det dobbelte, og der er kommet
flere internationale kontakter, blandt andet med
vores svenske søsterklub, hvor vores fælles
arrangement, Øresund rundt nærmer sig sit tiende
år.
De der har været tæt på Gorm i de år han har været
formand for klubben, ved at hans engagement i
klubben er blevet en del af hans og Ingers liv, og
indsatsen for klubben og medlemmerne har været
uvurderligt.
For Gorm er hans røde TR6 et hjertebarn på linje
med den ”lille” hund han går og pusler med, hvem
der får mest opmærksomhed vides ikke rigtigt, men
hvis hunden får lige så meget opmærksomhed som
TR6eren må det være en meget forkælet original
vovse.
For os medlemmer kan vi håbe, at alderen ikke
trykker formanden og at der i fremtiden også vil
komme mange ”strøtanker” til gavn og glæde for os
alle.

Stemningsbillede fra Generalforsamlingen
Med disse få ord skal du Gorm, ønskes tillykke med
de 60 år og alt godt for de næste mange år.
Sammen med dette Newsletter udsendes / mailes
følgende materiale :

Ove Pedersen

- Tilmeldingsblanket til Ølandsturen 2009
- Referat fra Generalforsamling 2009
- Budget for 2009
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