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Kære klubmedlemmer 
 
Velkommen til en ny TR sæson – klubbens nr. 35 – 
hvor vi trods vintervejret er kommet godt fra start ved 
årets første tekniske arrangement – Instrumentaften 
på Amager. Lokalet var fyldt til bristepunktet af de 23 
deltagere og flere stod på venteliste. 
 
Bestyrelsen arbejder på højtryk på flere fronter bl.a. 
med at få årets arrangementer på plads til 
klubkalenderen, så I medlemmer i god tid kan få 
datoerne med i jeres egen planlægning. 
 
Der arbejdes også med andre tiltag, nemlig en 
modernisering og justering af klubbens vedtægter. 
Forslaget vil blive udsendt til nærlæsning i god tid før 
generalforsamlingen 25. april.  
 
Et andet punkt, vi skal drøfte, bliver klubbens 
fortsatte medlemskab af Motorhistorisk Samråd efter 
den voldsomme kontingentforhøjelse. Der er 
argumenter både for og imod. – Hvad får vi for 
pengene? - Politisk lobbyisme i miljøsager, sorte 
nummerplader, adgang til Runa Forsikring. – Er 
konsekvensen en kontingentforhøjelse i vores klub? 
– Hold jer orienterede via nyhedsbrevene på MhS 
hjemmeside www.motorhistorisk.dk. Her kan I selv 
gennemlæse, hvad samrådet arbejder med. 
 
Sponsorater er endnu et tiltag, bestyrelsen har i 
støbeskeen, for at skaffe indtægter til klubbens 
aktiviteter, idet vi vil tilbyde relevante firmaer mod 
betaling at få sponsorlinks på hjemmesiden samt 
annoncer i blad og newsletters. 
 
Årskalender  
 
Vi har som vanligt i Newsletter 1 forsøgt at 
fremlægge en årsplan for arrangementer, men 
erfaringen siger, at der alligevel hen ad vejen dukker 
nye tiltag op, som løbende vil blive annonceret på 
hjemmesidens kalender, ved opråb pr mail eller i 
næstfølgende newsletters. Der er igen blevet en 
overvægt af klubarrangementer på Sjælland, vest for 
Storebælt bor medlemmerne også mere spredt, men 
til gengæld kan man i den lange liste over Andre  
 
Arrangementer finde rigtig mange tilbud i Jylland, så 
der er masser af muligheder for at deltage i  

 
 
aktiviteter omkring klassiske biler. Bay og Peter 
Böwadt vil gerne arrangere fælles kørsel til nogle af 
disse tilbud. Det vil blive annonceret efterhånden.    

 
Husk også, at 
I, kære 
medlemmer, 
altid har 
mulighed for at 
byde ind med 
forespørgsler, 
tilbud eller 
forslag via 
FORUM, ved 
henvendelse til 
bestyrelsen 
eller til 

kontaktpersonerne ude i regionerne. I finder dem på 
hjemmesiden. Men brug også gerne medlemslisten 
som værktøj til at finde klubkammerater i jeres 
nærområde til en garagesnak eller måske en køretur 
til et arrangement. 
 
Arrangementer på tværs 
 
2010 vil byde på aktiviteter på tværs af klubber, dels 
indenlandske – dels udenlandske. Til det sidste 
hører TR Euromeeting i UK den 17.-19. september, 
hvor der stadig er 3 ledige pladser til weekenden, 
mens der er venteliste til Additional Tour.  
 
Et andet fællesarrangement er den traditionsrige 
Øresund Rundt weekend den 13. – 15. august, hvor 
vi i år er værter. Denne oprindelig dansk/svenske 
opfindelse har efterhånden også tiltrukket tyske TR 
kørere, og da vi allerede har fået en henvendelse fra 
den nye tyske formand om øget samarbejde, vil vi 
gætte på, at der også kommer deltagere sydfra i år. 
 
Traditionen tro er vores klub atter inviteret til det 
tyske pinsetræf, som denne gang finder sted i Ruhr 
distriktet den 21. – 24. maj. 
De indenlandske på-tværs aktiviteter gælder endags 
arrangementer med andre mærkeklubber. 
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Årets arrangementer 
 
Filmaften i Valby ”Gaven” 
 
Onsdag den 24. februar kl. 19.00 
Sted: Kantinen hos ”Alfa People”, Høffdingsvej 22, 1, 
2500 Valby  

 
Under optagelse  
 
Denne aften er tænkt som en social vinterhyggeaften 
i klub regi. Vi byder på en fælles filmoplevelse med 
Niels Gråbøls film ”Gaven”, hvor en vis rød TR2 fra 
vores klub har titelrollen, men der vil også være rig 
lejlighed til at få snakket med hinanden. Dette er jo 
en nok så vigtig del af klublivet. Klubben sørger for 
lidt til ganen. 
 
Tilmelding senest 17/2 til Gorm på gorms@tr-club.dk 
eller tlf. 46 75 76 44. 
 
Afhængigt af deltagerantal kan arrangementet 
rykkes til Birthe Mejlgaards privatadresse: 
Panumsvej 50, 2500 Valby. De tilmeldte vil få 
besked. 

 
Før optagelserne 
 
Filmaften i Ry ”Gaven” 
 
Torsdag den 18. marts kl. 19.00 
Sted: Hjemme hos Anne og J.H. Bay Jakobsen, 
Silkeborgvej 28, 8680 Ry 
 
Efter samme opskrift som på Sjælland inviteres også 
jyder/fynboer til indendørs hygge. 
Tilmelding senest 11/3 til Bay på 
jhbay11@hotmail.com eller tlf. 86 89 19 71.  
 

 
 
Teknisk Temaaften ”Autolakering” 
 
Mandag den 22. marts kl. 18.30 
 
Mødested ”Vor Frue Autolakereri”, Søndre 
Mellemvej 21, 4000 Roskilde 
 
 

 
 
Her vil Gert Georgi, salgskonsulent i firmaet Baden-
Jensen siden 1975, prøve at delagtiggøre os i sin 
viden om udfordringer ved lakering af veteranbiler.  
 
Desuden vil værkstedets to ejere, med mere end 40 
års erfaring inden for branchen, være til stede.  
Mødet indledes med en film om teknikker til 
opretning. Herefter tages udgangspunkt i en MGB 
GT, som lige er blevet sandblæst. Fordele og 
ulemper ved zinkbehandling drøftes. Hvordan 
opbygger man en lakering? Grunding, spartling m.v. 
 
Medbring praktisk tøj, da der vil blive mulighed for 
lidt øvelser i opretning og slibning. Man kan 
forberede sig til aftenen ved at gå ind på 
www.baden-jensen.dk. Se teknisk info om 
produkterne eller ”Læs om lakeringsfejl”. 
 
Kom og bliv klogere på denne væsentlige del af 
restaurering. Du får gode tips med hjem.  
Klubben sørger for lidt styrkende i aftenens løb. 
 
Tilmelding til Gorm senest den 15/3 på gorms@tr-
club.dk eller telefon 46 75 76 44.  
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Ud af garagen i Jylland  

 
Søndag den 18. april kl. 10. 00 
Mødested: Hos Birte og Peter Böwadt, Jyllands Alle 
106, 8270 Højbjerg, Århus. 
Få din veteranbil ud af garagen til årets første 
køretur og kombiner dette med en togtur i veterantog 
på Bryrup/Vrads Banen en frisk forårsdag i det 
bedste selskab. 
Fortæring medbringes. 
Tilmelding senest 11/4 til Bay Jakobsen 
jhbay11@hotmail.com tlf. 86 89 19 71 eller Peter 
Böwadt ptb@bowadtimprovement.dk tlf. 86 14 14 
98.  
 
Generalforsamling:  
Søndag den 25. april kl. 12.00  

 
 
Sted : Sommers Automobil Museum 
Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum 
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 
- Valg af dirigent. 
- Formandens beretning. 
- Regnskabet forelægges til godkendelse. 
- Budget herunder kontingent for 2010. 
 
Hvis generalforsamlingen beslutter, at klubben 
stadig skal være tilknyttet MhS, indstiller bestyrelsen, 
at kontingentet hæves med kr. 25,- til kr. 375,-. 
 
- Forslag fra bestyrelsen: 
Skal klubben stadig være tilknyttet MhS? 
- Vedtægtsændringer (da der har været rejst 
spørgsmål omkring de gamle vedtægter, har 
bestyrelsen udarbejdet forslag til nye vedtægter, 
forslaget til de nye vedtægter vil blive tilsendt inden 
generalforsamlingen). 
- Forslag fra medlemmerne. 
- Valg til bestyrelse. (Gorm Schmidt, John Knudsen, 
Jens Chr. Fahrner og revisor Søren Enghave er på  

 
 
 
valg, alle undtagen John Knudsen modtager 
genvalg) 
Bestyrelsen foreslår Ole Nørretranders som nyt 
bestyrelsesmedlem. 
- Eventuelt. 
 
Regnskabet vedlagt nærværende Newsletter. 
 
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 frokosten til Gorm gorms@tr-club.dk 
eller tlf. nr. 4675 7644 senest søndag den 18. april.  
 
Forårstur i Lejre 
 
Søndag den 9. maj kl. 9.30 
 
Sted: Gormsvej 2A, 4320 Lejre 
 
Traditionen tro arrangerer Bette og Henrik igen dette 
års sociale forårstur. Det er altid spændende at se, 
hvad man på denne dag skal opleve. Ridning, 
svæveflyvning, kajakroning, klatring eller 
underfundige konkurrencer er 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 2. maj. 
 
 
 
 
NOSTALGIA: 
 

 
 
Billede fra en svunden tid hvor man boede på 
campingplads og spiste på en presenning 
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Tysk pinsetræf – Pfingsttreffen, 
Gelsenkirchen, Ruhrgebiet 
 
Fredag den 21. maj – mandag den 24. maj   
Læs nærmere under www.tr-register.de Vores egen 
hjemmeside har også linket. 
Her findes alle oplysninger samt tilmeldingsblanket.  

 
Dette er et tysk arrangement (også sprogligt), deres 
nationale årstræf, som er åbent for udenlandske 
deltagere. Det er normalt et meget stort foretagende 
med omkring 300 biler. Det vil sige omtrent dobbelt 
så stort som de fælles europæiske TR klubtræf, vi 
har. Alt velorganiseret med tysk grundighed. Læs 
selv det spændende og omfangsrige program med 
bl.a. køreture til slotte, tekniske museer, minemuseer 
og meget mere. 
 
Tilmelding sker direkte via den tyske klubs 
hjemmeside på ovenstående link. Man kan også 
rekvirere infomaterialet på papir ved henvendelse til 
Gorm. 
 
Der fremgår ingen dato for sidste tilmelding, men 
man sparer lidt ved at være ude før den 1. marts. 
Der skal kun betales et deltagergebyr i forvejen. 
Hotel og fortæring samt entreudgifter afregnes 
undervejs. 
 
Klassisk køredag Sjælland  
 

 
 
Lørdag den 5. juni kl. 10.00 
Mødested: Roskilde Havn 
 
Dette års køredag foregår i samarbejde med Dansk 
Triumph Automobilklub, som har inviteret os til en 
flot køretur ad småveje sydpå. Ruten vil være på ca. 
100 km, og slutter på Stevns. Vi håber på fint 
kørevejr, så kortegen kan blive rigtig lang. Medbring 
frokostpakke og drikkevarer.  
 

Tilmelding af hensyn til rutekort senest 1. juni til 
Gorm på gorms@tr-club.dk eller tlf. 46 75 76 44. 
 
Klassisk køredag Jylland 
 
Lørdag den 5. juni  
Sæt kryds i kalenderen, for I skal også ud at køre. 
Programmet fremgår af næste Newsletter.  
 
 
TR Club DK 35 års jubilæum på Sørup 
Herregaard  
 

 
Sørup Herregaard 
Sørupvej 26  
4100 Ringsted  
 
Lørdag den12. juni – søndag den 13. juni. 
 
Link : www.sorup.dk  
 
Mødested: parkeringspladsen ved servicestationen 
(Kokken og Jomfruen ) afkørsel 39, fra motorvej E 
20, ved Slagelse, retning Næstved, lørdag den12. 
juni kl. 11.00. 
 
Fra mødestedet køres ad små veje rundt på 
Sydsjælland, hvor vi vil stoppe ved seværdige steder 
på vej mod overnatningstedet, hvor vi forventer at 
ankomme ca. kl. 15.00. Undervejs vil der blive 
serveret en sandwich, til egne drikkevarer. 
 
Efter ankomst til Sørup Herregaard vil der i 
jubilæumsåret blive afholdt Concour. Desuden vil der 
blive afholdt små konkurrencer, for at holde de grå 
hjerneceller i gang, samt socialt samvær med dæk-
sparkning. Kl. 18.00 er der velkomstdrink og 3 retters 
festmiddag. 
 
Efter middagen vil der blive spillet op til dans til et 
orkester, bestyrelsen har hyret. Aftenen afsluttes 
med natmad, inden det er tid til at finde sit værelse. 
Alle drikkevarer efter middagen er for egen regning 
(vand kr. 26 øl kr. 29).  
 
Morgenmaden kan indtages fra kl. 08.00. Kl. 10.30 
når vi forhåbentlig er udsovet, og morgenmaden er 
overstået, vil vi tage en køretur i omegnen af 
Ringsted og gøre ophold ved diverse natur- og 
kulturseværdigheder.  
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Vi påtænker at finde et passende frokoststed som 
afslutning på søndagens køretur, så der kan tankes 
op inden hjemrejsen. (Frokost søndag er for egen 
regning). 
 
Arrangementet omfatter: Frokostsandwich, 
velkomstdrink, festmiddag 3 retter, vinarrangement, 
dvs.vin ad libitium under middagen, kaffe/te samt 1 
cognac eller likør, natmad, overnatning samt 
morgenbuffet. 
Arrangementet afholdes i separat lokale, hvor der vil 
være dans til eget orkester. 
 
Pris pr. person i dobbeltværelse kr. 1250,- og for 
enkeltværelse er prisen kr. 1530,- pr. person 
 
Tilmelding på vedlagte blanket og betaling senest 
15. marts. Deltagere vil få tilsendt program samt 
deltagerliste ca. 14 dage før træffet. 
 
Thulinträffen 2010 i Landskrona  
 
www.thulintraffen.nu  
 
Lørdag den 24. juli 
Mødested: Ved ”Havne Hytten”, Kastrup Digevej (Gl. 
Lystbådehavn lige før Broen) 
Også i år bliver der arrangeret fælles tur til dette 
hyggelige træf, som vore svenske venner i Triumph 
TR Club Sweden er medarrangører af. 
Det er gratis at deltage. 
Tilmelding senest den 10. juli til Gorm på  
gorms@tr-club.dk eller tlf. 46 75 76 44. 

 
TR Register International Weekend 
Malvern UK, d  23.-25. juli 
 
Dette er et årligt kæmpe arrangement med ca. 1000 
TR biler fra ind- og udland, dæksparkning, concours, 
underholdning og diverse aktiviteter. Læs selv mere 
på nedenstående link, når tiden nærmer sig, der er 
endnu ingen detaljer. Tilmelding samme sted se 
hjemmesiden  www.tr-register.co.uk 

 
Øresund Rundt 
 
Fredag den 13. august til søndag den 15. august 
Danhostel Kalundborg Vandrerhjem, Stadion Alle 5, 
4400 Kalundborg 
 
Link :  www.danhostel-kalundborg.dk 
 
 

 
 
 
Ankomst fredag fra kl. 16.00 
 
Vi tilbyder denne gang et lidt forlænget weekend 
arrangement efter ønske fra vore svenske 
samarbejdspartnere, som i sagens natur har en 
længere køretur til overnatningsstedet. 
 
Konceptet for dette års dansk-svenske arrangement 
er bevidst holdt enkelt og på et prisbevidst plan. 
Derfor har vi valgt et vandrerhjem, hvor 
serviceniveauet er en anelse lavere end på en kro. 
Her skal man f.eks. selv lægge sengetøj på. Men 
alle værelser har bad.           
 
Der vil også være mulighed for ankomst lørdag 
formiddag, hvor aktiviteterne starter kl. 10.30. 
Arrangementet omfatter: Ankomst og indkvartering 
fredag eftermiddag. Aftensmad og almindelig hygge 
fredag, evt. en aftentur i byen, overnatning i 
dobbeltværelse, morgenmad.  
 
Køretur nordpå i området lørdag, frokost undervejs 
for egen regning. Aftensmad og fælles TR hygge 
lørdag, overnatning og morgenmad.  
 
Søndag formiddag går køreturen sydover med 
afslutningsfrokost for egen regning i Sorø. 
Vi har booket 14 dobbeltværelser på 
vandrerhjemmet (resten var optaget) og har som 
ekstra mulighed reserveret samtlige værelser i den 
nærliggende patriciervilla,  Strandlyst Bed &  
Breakfast  www.b-and-b-strandlyst.dk ca. 600 m 
derfra.  
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Her vil der være et bad/toilet på gangen. 
Vi kan alle spise aftensmad sammen på 
vandrerhjemmet. 
 
Et mere detaljeret program vil foreligge senere, når 
vejene atter er farbare, og udsendes sammen med 
deltagerliste til de tilmeldte.   
 
Pris for dette arrangement, der omfatter aftensmad, 
overnatning og morgenmad, er: 
 
Ankomst fredag: 1000 kr. for en person i 
dobbeltværelse. 1200 kr. for en person i 
enkeltværelse. 
 
Ankomst lørdag: 500 kr. for en person i 
dobbeltværelse. 600 kr. for en person i 
enkeltværelse. 
 
Tilmelding og betaling senest 15. maj ifølge 
vedhæftede tilmeldingsblanket.  
 
 
TR Euromeeting Harrogate UK  
 
fredag den 17. – søndag den 19. september og 
Additional Tour søndag den 19. – lørdag den 25. 
september. 
Nærmere information er udsendt i brochuren med 
TR Bladet 2009. 
 
Danmark har stadig 3 ledige pladser til weekenden, 
men venteliste til den efterfølgende tur. 
 
Færgeforbindelsen er upraktisk i forhold til 
weekenden, men der er mange muligheder for at 
lægge ekstra aktiviteter ind i dagene forud. Vor 
svenske ven Bengt Nylen har f.eks. inviteret os med 
på et besøg hos tuningsfirmaet ”Racestoration” 
torsdag. 
 
Henvendelse til Gorm gorms@tr-club.dk elller på 
 46 75 76 44. Sidste tilmelding 1. marts. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Løvfaldstur Sjælland  
 

 
 
Søndag den 3. oktober kl. 10.00 
 
Mødested: Parkeringspladsen ved Munkhombroen 
overfor den nedbrændte Langtved Færgekro.  
Vores klub er værter ved dette års tur, der også 
omfatter medlemmer af Dansk Triumph Automobil 
Klub, Austin Healey Club DK og Alfa Romeoklubben.  
 
Vi har valgt at arrangere et professionelt 
orienteringsløb med assistance fra Hvidovre 
Motorklub, som tidligere har løst denne opgave for 
os. Der køres efter tulipaner og kortudsnit, men alle 
kan være med efter at have læst instruktionen, som 
udsendes en uge før.  
 
Ruten bliver på 80-100 km, og ender i Regstrup 
sydvest for Holbæk. Her satser vi på spisning for 
egen regning i forbindelse med 
præmieoverrækkelse.   
Nærmere info følger. 
 
 
Andemad eller anden novemberhygge  
 
med spisning. Dette sociale arrangement er under 
overvejelse, da vi satser på at finde et mere centralt 
sted at mødes i forhold til de foregående år. 
Info følger. 
 

 
Julestue på Amager december  
Datoen for denne tradition vil fremgå senere.  
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Andre arrangementer 
 
Stumpemarked i Margrethehallerne i Fredericia 
Lørdag og søndag den 27.februar – 28. februar 
www.bilmesse-brugtmesse.dk 
 
Triumph Spares Day 
Søndag den 7. marts 
Stoneleigh Coventry UK.  
www.classiccarshow.org.uk  
 
Biler i Bella  
Afholdes den 18- 21 marts.  www.bileribella.dk  
 
Stumpemarked i Herning 
Lørdag den 27. marts  
www.stumpemarked-herning.dk         
 
Bilmesse på Sjælland Hillerød 
Lørdag den 10. april www.bilmesse.dk  
 
Techno Classica Essen Tyskland 
Den 7. april – 11. april www.siha.de  
 
Swap-Meet i Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk 
Søndag den 25. april kl. 09 – 16 
www.damptromleklubben.dk/swapmeet  
 
Jysk – Fynsk Classic Autojumble i Gjern 
Fredag den 30. april  www.jyskautomobilmuseum.dk  
 
Aars Stumpe og Veteranudstilling 
Lørdag den 1. maj   
www.aars.stumpemarked.dk  
 
Klampenborg Autojumble 
Søndag den 8. maj. Nærmere oplysninger på e-mail: 
kimpol@hotmail.com  
 
Hjallerup Stumpemarked og Motorhistorisk Træf 
Lørdag den 15 maj til søndag den 16 maj  
www.hjallerup-museum.dk    
 
Veteranbiltræf og stumpemarked i Køng 
Søndag den 16. maj. Nærmere oplysninger på tlf. 
55723738 
 
Sofiero Classic  ( afløser for Båstad Classic og 
Margretetorp Classic car Show)  
Søndag den 16. maj. Sofiero Slott, Helsingborg. 
www.sofiero.se 
 
Græsted Veterantræf 
Søndag den 23. maj og mandag den 24.maj  
www.veterantraef.dk  
 
Oldtimerløbet Gråsten – Flensborg 
Lørdag den 29. maj  www.oldtimerloebet.dk  
 
National køredag 
Fredag den 5. juni. Se anden omtale i Newsletter 1 
 
 
 

 
Gavnø Classic Autojumble 
Søndag den 6. juni  www.gavnoe.dk  
 
Optakt til Englændertræf i Løgumkloster 
Lørdag den 12. juni 
 
Englændertræf i Løgumkloster 
Søndag den 13. juni 
Tilmelding: tlf. 74744483 eller mail: 
englaender@forum.dk  
 
Stumpemarked ved Europæisk Automobilmuseum 
Søndag den 13. juni kl. 10-17 Fraugde-Kærbyvej 
203, 5220 Odense SØ. 
Tilmelding: Per Mortensen tlf. 22179665 
 
Aalestrup Classic-træf 
Søndag den 13. juni  www.aalestrupclassic.dk 
  
Gisselfeld Klassisk Motorshow 
Søndag den 13. juni  www.gisselfeld-kloster.dk  
 
Classic Race Aarhus 
Den 26.-27. juni  www.craa.dk  
 
Le Mans Classic 
Den 9.- 11. juli  www.le-mansclassic.com  
 
Goodwood Festival of Speed 
Den 2.-4. juli   
www.goodwood.co.uk./site/content/festivalofspeed/  
 
International Weekend Malvern UK 
Den 23.-25. juli  www.tr-register,co.uk  
 
Ringkøbingløbet 
Den 29. juli – 31. juli  www.ringkoebinglobet.com  
 
Thulintræffet i Skåne www.thulintraffen.nu  
Arrangør bl.a. TR klub Sverige www.TriumphTR.com  
Lørdag den 24 juli: Læs i årsbladet om sidste års tur. 
Tilmelding følger. 
 
Copenhagen Historic Grand Prix 
Lørdag den 7. august og søndag den 8. august.  
www.chgp.net  
 
Oldtimer GP på Nürburgring Tyskland 
Den 13.-15. august  www.avd.de/ogpracing/.  
 
Munkebjergløbet 
Lørdag den 14. aug. 
 
Munkebjergløbet Hill-Climb 
Søndag den 15. aug. Nærmere oplysninger: tlf. 
32540922 eller 
Mail: hans@geschwendtner.dk  
 
Automania-Silkeborg Automobilfestival 
Den 27.-29. august. Mail: info@automania.dk  
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Rindsholm Kro – Sensommertræf 
Søndag den 29. august. Se info: 
www.rindsholmkro.dk  
 
 
9. Moto-Revival Hamburg 
Den 4.- 5. september www.tr-register-
deutschland.de  
 
Lundø Classic Motor 
Lørdag den 11. 
september 
Arrangør: 
Krumtapperne og 
Lundø Camping: 

www.krumtapperne.dk 
 
Goodwood Revival Meeting England 
Den 18. - 20. september  
www.goodwood.co.uk/site/content/revival  
 
6 timers løb for historiske racerbiler Spa 
Weekenden den 25.-26. september  
 
Swap-Meet Andelsbyen Nyvang Holbæk 
Søndag den 3. oktober 
www.damptromleklubben.dk/swapmeet  
 
Stumpemarked i Margrethehallerne i Fredericia 
Lørdag den 23. – søndag den 24. oktober  
www.bilmesse-brugtmarked.dk  
 
BilMesse på Sjælland 
Lørdag den 6.nov.  www.bilmesse.dk 
 
Stumpemarked i Herning 
Lørdag den 13. nov  www.stumpemarked-herning.dk  
 
 Datoer for diverse sommer havnemøder rundt 
omkring i landet vil blive offentliggjort i næste 
newsletter.  
 
 
HAR I HØRT:  
 
at 87 % af medlemmerne nu modtager Newsletter 
elektronisk 
at disse medlemmer får hurtig information om nye 
arrangementer ved opråb 
at klubben kan spare yderligere porto ved at flere 
opgiver deres e-mail adresse 
at det gør administrationen lettere   

at der er kommet nye kurser i historisk motorsport i 
DK. Gå ind på www.dasu.dk   
at ir på stelforbindelser og ledningssamlemuffer er 
den hyppigste årsag til strømsvigt. 
 
 

FACITLISTE  

Find 5 fejl – mindst! TR6 prototype 
 
- Front logo 
- Listen i køler gitteret 
- Køler gitteret 
- Forkromede fælge 
- Hjulkapsler 
- Fender liste  
- Dørhåndtag med lås fra TR4 
- Vinduesvisker byttet om. 
- Surrey top fra TR4 
- Kromliste på øverste forruderamme fra TR4 
- Mangler TR6 logo på bagskærm 
- Rat 
- Solskærme fra TR4 
- Bakspejl 
- Polstring rillet på ”hundesædet” 
 
Da billedet er i sort/hvidt og med mange reflekser fra 
spotlys, er det svært at bedømme div. farver på 
f.eks. panel og blinklys! 
 
Der er præmier på vej til de indsendte besvarelser, 
deltagerne fandt let mere end 5 fejl! 
 
 
 
Hermed er det slut for informations-bombardementet 
for denne gang. 
 
De gamle redaktører 
Ove, Gorm og John BL 
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Kære klubmedlemmer 
Sidste år ved denne tid skrev jeg her om 
solfaktor til vore biler, i år har jeg overvejet at 
anbefale et frosttjek af kølervæsken. Alligevel 
har mange trods kulden været til forårsture på 
vejene, for TR ejere har aldrig hørt til de 
pivede, og det bliver vel også sommer engang.  
 
Klubbens vinterarrangementer har været 
ovenud velbesøgte, især de tekniske aftener, så 
bestyrelsen er gået i tænkeboks for at finde 
tider og steder til flere af slagsen. Vi nåede 
heller ikke alle punkterne på tjeklisten den 
travle majaften hos Trio biler, selvom 
undertegnede havde sved på panden. 
Som det vil være alle bekendt, holdt klubben 
generalforsamling i april med flot fremmøde af 
TR’er i sol. Referatet er vedhæftet dette 
newsletter. I forbindelse med 
vedtægtsændringer indkalder vi nu til en 
ekstraordinær generalforsamling den 3.6. for at 
færdiggøre dette punkt. Se nedenstående. 
 
Klubbens 35 års jubilæumsweekend den 12. -
13. juni på Sørup Herregaard er overtegnet, 
men der er ønsket mulighed for at deltage i 
noget af arrangementet. Dette tilbud kan man 
også læse mere om. 
Sommerens arrangementer vil være at finde på 
nedenstående liste, men flere er under 
forberedelse og vil blive offentliggjort på 
hjemmesiden efterhånden.  
 
På FORUM kan alle lægge ideer ud eller 
opfordringer til uformelle køreture, når vejret er 
godt. Der stilles ikke krav om komplicerede 
tulipanruter, man kan bare angive tidspunkt og 
mødested for at køre en tur sammen med 
andre veteranbilister. 
 
 

 
Arrangementer 
 
Indkaldelse til ekstraordinær 
generalforsamling i TR Club DK 
  
Torsdag den 3. juni 2010 kl. 19.30 
 
Hos klubbens kasserer: 
 
Jens Chr. Fahrner, Exnersvej 7, 2930 
Klampenborg 
 
I henhold til klubbens vedtægter skal vi hermed 
indkalde til ekstraordinær generalforsamling, 
idet der ved den ordinære generalforsamling, 
søndag den 25. april 2010, ikke var mødt nok 
stemmeberettigede medlemmer til, at 
bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 
kunne vedtages. 
På den ekstraordinære generalforsamling skal 
der udelukkende tages stilling til, om de 
ændringer af klubbens vedtægter, der blev 
forelagt og enstemmigt godkendt på den 
ordinære generalforsamling, kan endeligt 
vedtages.  
Der kan ved den ekstraordinære 
generalforsamling kun tages stilling til 
godkendelse eller forkastelse af de fremlagte 
vedtægtsændringer. Forslaget kan vedtages, 
uanset antal fremmødte. 
 
Dagsorden:  
 
1. Valg af dirigent 
2. Afstemning om vedtægtsændringer 
3. Eventuelt. 
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Klassisk køredag Sjælland lørdag den 5. 
juni kl. 10.00 
 
Mødested Roskilde Havn 
 
Læs nærmere i newsletter 1. Fælles køredag 
med DTAK.  
 
Klassisk Køredag Jylland lørdag den 5. 
juni. 
 
Mødested Kvickly Xtra, Ringvej Syd 100, 
8260 Viby kl. 13.00. 
Sammen med Dansk Vintage Motor Club mødes 
vi til national køredag den 5. juni. 
Vi kører en lille tur, hvorunder vi tager en pause 
og nyder vor medbragte kaffe og kage i smukke 
omgivelser. 
Turen slutter på Moesgaard Museum, hvor vi 
parkerer foran den nyrestaurerede 
hovedbygning, nyder bilerne og måske også 
besøger museet. 
 
Kontaktperson Peter Böwadt, mobil 40 89 
14 98, e-mail 
ptb@bowadtimprovement.dk  
 
 
Gavnø Classic Autojumble søndag den 6. 
juni. 
 

 
 
Fælles kørsel til Gavnø for interesserede. 
 
Mødested: Q8 tanken, Roskilde, ved 
afkørsel Roskilde Syd på  
 
Holbækmotorvejen. 
Tid: Kl. 8.00 
 
Mød op her, hvis I har lyst til fælles kørsel og 
ankomst til slotsparken i samlet trop. 
Vi samles og holder mandtal før afgang kl. 8.15. 
 
 

 
Udstilling i Osted torsdag den 10. juni. 
Fra vore medlemmer Christel & Mogens Nielsen 
har vi fået denne indbydelse til at vise vore biler 
frem ved en uformel aften. Læg aftenturen 
forbi, hvis I er interesserede. 
 
Ousted Bylaugs Sommerkoncert torsdag 
den 10. juni 2010 kl. 19.00 - ca. 22.00. 
 
Foreløbigt program:   Musik ved Svogerslev 
HornorkesterDer kan købes grillpølser, øl, vand, 
kaffe, alt til rimelige priser.                  
                       
Indkørsel: Osted Kirkestræde lige syd for 
Osted Kirke, parkering på grønningen ved 
flagstangen. 
 
Christel har kontakter til en 
veteranmotorcykelklub og inviterer også dem. 
Ingen tilmelding. Hvis vejret bliver dårligt, bliver 
koncerten aflyst! 
 
TR Club DK 35 års jubilæum Sørup 
Herregaard 12. – 13. juni. 
 
 

 
 
 
Mødested og tid: Parkeringspladsen ved 
afkørsel 39 Slagelse fra motorvej E20, 
lørdag den 12. juni kl. 11.00.   
 
Læs nærmere om weekendens program i 
newsletter 1. 
 
Efter ønske fra medlemmer på 
generalforsamlingen kommer her et par 
ekstra tilbud: 
 
1. Det er muligt at deltage i hele lørdagens 
program, dog uden overnatning. Pris 810 kr. pr 
person. 
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2. Vælger man blot at deltage i lørdagens 
køretur, inklusive frokost sandwich, er prisen 50 
kr. pr person. 
 
3. Deltagelse i søndagens køretur fra Sørup 
Herregaard kl.10.30, pris inklusive frokost ca. 
50 kr. pr person.  
 
Tilmelding til disse ekstra tilbud sendes til 
Gorm på gormS@tr-club.dk senest 28. 
maj 
Det er dog også muligt spontant at slutte sig til 
køreturene uden forplejning og uden 
forudgående tilmelding. 
   
Udstilling Ringsted Torv lørdag den 19. 
juni kl. 11.00 – 13.00 
Ringsted kongrescenter inviterer igen til 
udstillingen Classic Cars 10 i Ringsted. 
 
Arrangementet holdes for 4. gang og er et 
lokalt tilløbsstykke. Oprindelig anbefalet af de 
lokale medlemmer Karin & Peter Jørgensen, nu 
også kendt af flere andre fra TR Club DK, 
herunder formanden. 
Det er gratis at udstille sin bil, der er 
publikumsbedømmelse med flotte præmier, 
levende musik og gratis mad og drikke. 
Tilmelding til Peter på pj@jorgensen-
sonner.dk med oplysning af bilmærke og 
årgang inden den 5.6.  
Program med deltagerliste udsendes omkring 
10. juni.  
 
Jysk sommertur i Vejleområdet søndag 
den 20. juni kl. 10.00. 
Mødested: Fjordvej 31, Høll, 7080 Børkop. 
 
Arrangørerne af sidste årstræf, Tonny og Hans 
Holm, inviterer denne gang til morgenkaffe med 
efterfølgende søndags køretur ud i det grønne 
sommerland. Det er tanken at opbygge en 
tradition omkring dette arrangement i lighed 
med Forårsturen i Lejre for sjællændere. Så 
mød op, evt. med badetøj. 
Kørselsvejledning til adressen: På Hvidbjergvej i 
Høll drejes ved købmanden ned ad 
Randsborgvej. Herefter drejes ad 5. vej th. 
Rønnealle. Ved nr. 6 kan parkeres på 
græsareal. Herfra er der adgang til Fjordvej 31.  
Tilmelding senest 14.6. til Tonny på tlf. 75 
95 95 96 eller mobil 40 75 49 30. 
 

 
 
Classic Race Aarhus 26. – 27. juni 
Læs mere om dette første gadeløb i smilets by 
for klassiske entusiaster på www.CRAA.dk  Alle 
tilskuere har adgang til ryttergården. Man er 
velkommen til at klæde sig ud i tidstypisk tøj og 
være en del af et totalteater som på 
Goodwood. Husk at reservere plads til parkering 
af klassiske biler. 
 
 
 

 
Thulinträffen, Landskrona lørdag den 24. 
juli.  www.thulintraffen.nu  
Læs mere om dette i Newsletter 1. Bemærk, 
der er fælleskørsel fra Kastrup.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copenhagen Historic Grand Prix 7. – 8. 
august.  www.chgp.net  
Læs selv mere om dette arrangement på 
ovenstående link.  
Der vil igen i år være mulighed for særlig 
parkering/udstilling af vore klassiske køretøjer. 
Skæringsåret er 1975. Husk reservation. 
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Øresund Rundt Kalundborg 13. – 14. – 15. 
august  
Læs om arrangementet i Newsletter 1. 
Der er stadig ledige pladser, men hurtig 
tilmelding er nødvendig af hensyn til 
overnatningsstederne. 
 
Ny tilmeldingsfrist er den 30. maj. 
 

 
 
 
Der vil til dette arrangement også være 
mulighed for at tilslutte sig køreturene uden 
overnatning. I så fald møder man op ved 
Kalundborg Vandrerhjem lørdag eller søndag 
formiddag kl. 10.00 med egen madpakke. 
Hold øje med hjemmesiden for evt. ændringer 
eller yderligere detaljer. 
 
 
Jysk køretur i august 
Peter Böwadt har lovet at organisere en smuk 
køretur i august måned. Tid, sted og andre 
detaljer vil blive offentliggjort på klubbens 
hjemmeside under Forum. 
 

 
 
TR Euromeeting Harrogate UK 17. – 19. 
september  
11 danske biler deltager i denne weekend med 
ligesindede fra TR klubber i hele Europa. 6 af 
disse vil tillige deltage i den 5 dages Additional 
Tour. 
 
 

 
 
 
Teknisk aften i september 
Efter den store interesse for Forårsklargøringen 
af vores TR i maj vil vi forsøge med et 
tilsvarende efterårsarrangement. Nærmere 
følger på hjemmesiden. 
 
TR kørsel i en god sags tjeneste. Onsdag 
den 29. september kl. 17. – 20. 
Picnic-tur til Eremitagesletten i 
veteranbil.  
Interesserede chauffører kan melde sig til at 
give ressourcesvage børn en oplevelse ved 
dette arrangement, som Mødrehjælpen står for. 
Børnene afhentes på privatadressen og køres 
standsmæssigt til og fra Eremitageslottet.  
Kontakt Win Åndahl fra International Rescue 
Journal Aps på win@kaperen.dk for yderligere 
info og tilmelding. Der skal oplyses navn, mobil 
nr. e-mail, bilmodel, årgang mv. 
 

 
 
 
Løvfaldstur Sjælland søndag den 3. 
oktober kl. 10.00 
 
Mødested: P-pladsen ved 
Munkholmbroen, Langtved Færgekro. 
Læs mere i Newsletter 1 
 
Tilmelding til Gorm på gormS@tr-club.dk 
senest den 23. september. 



 

 side 5 

Løvfaldstur Jylland  
Er under planlægning.  
Se næste newsletter eller hjemmesiden. 
 
 
Garagemøder året rundt – 35. sæson. 
 
Jubilaren Hans Jørgen Bach Nielsen 
holder åben garage den første mandag i 
måneden kl. 19.00 – 22.00 på Amager 
Landevej 171, København. Kontaktes på 
mobil 20 62 93 79. 
 
 

 
 
Sommerens havnetræf mv. 
 
Der er mange havnetræf i det ganske land, vi 
har valgt at fokusere på et par af de store. 
 
Sjælland: www.youngtimer.dk hver uge i 
sommerhalvåret kl. 19.00 i Roskilde, 
Næstved, og Helsingør på forskellige 
ugedage. 
 
Jylland: Kalø Slotsruin ved Rønde, 
Djursland hver tirsdag i sommerhalvåret 
kl. 19.00. 
 
Atletion møder i Århus hver mandag. Se 
www.sportscarclub.dk  
 
Læs mere om alle de andre på 
www.veteranposten.dk eller 
www.veteranbilklub.dk  
 
Se i øvrigt flere arrangementer på listen i 
Newsletter 1 eller på vores egen 
hjemmeside www.tr-club.dk  under 
FORUM: Møder og aktiviteter. Her 
opdateres jævnligt.  
 
 
 
 

Andet 
   

 
Svejsekursus for 
begyndere. 
Vort medlem Jakob Gregor 
Pedersen har oplyst, at han 
har stor glæde af at 
deltage i weekend 
svejsekurser på EUC 

Sjælland i Næstved. Man lærer bl.a. MAG 
svejsning, TIG svejsning, bukning af plade til 
f.eks. dørhjørner og reparation af vanger.  
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse 
til Jakob på jakob@stonefire.dk  
 
 

 
 
Motorhistorisk Samråd     
 
Klubben har valgt at forblive 

medlem af Motorhistorisk 
Samråd, og vi vil i den kommende 

tid nøje følge deres arbejde og vurdere udbyttet 
af det forhøjede kontingent. Klik selv ind på 
hjemmesiden www.motorhistorisk.dk og læs 
nærmere om aktiviteter i nyhedsbrevene. 
 
 
Kommunikation  
I øvrigt vil vi gerne opfordre jer medlemmer til i 
endnu højere grad at bruge vores egen gode 
hjemmeside til at kommunikere med os og 
hinanden vedrørende arrangementer. Forum er 
velegnet til dette, og kan samtidig bruges som 
sted for synlige tilmeldinger, der måske kan 
inspirere flere til at følges. Mange er allerede på 
banen med hensyn til tekniske spørgsmål. Det 
er ikke så svært at tilmelde sig som bruger og 
benytte vores Forum som kommunikationssted. 
Webmasteren er behjælpelig med vejledning for 
at komme i gang. 
 
 
God sommer og på gensyn derude. 
 
Gorm og John BL 
 
 
 
 
 
 










