
Vigtig information om betaling af kontingent for 2011

Som nævnt ovenfor vil vi i år spare girokortene væk, da det giver en betydelig portobesparelse.  Langt
de     fleste medlemmer har Netbank, hvilket gør dette tiltag muligt.  Har du ikke Netbank opfordres du
til at kontakte kasserer Jens Chr. Fahrner på email: fahrner@TR-club.dk eller på telefon 39 63 03 92
efter kl. 17 for at få tilsendt et girokort.

Sådan gør du:

Log på din Netbank og vælg Indbetalingskort.  Herefter angiver du 01 i kortart/type, og kontingentet
tastes med 400 kr. (dog 200 kr. for hustrumedlemmer).  Klubbens girokonto 5342791 indtastes i nederste
linie.  I feltet Meddelelse til beløbsmodtager skriver du navn og adresse således, at klubben nemt og
sikkert kan identificere din betaling.

Hvis du har ændringer til dine person- eller biloplysninger, som er opført i medlemslisten i TR Bladet
2010, bedes du skrive disse ændringer i feltet Meddelelse til beløbsmodtager.

Ifølge klubbens vedtægter skal kontingentet være betalt senest den 1. april 2011, men du er meget
velkommen til at betale tidligere end det.
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Årets arrangementer:

Mandagsmøder
Den første mandag i måneden fra kl. 19.00 til ca. kl.
22.00
Mødested Amager Landevej 171
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. Her har du
mulighed for at få en snak omkring

vores biler og sikkert også få et svar på dine tekniske
spørgsmål.
Mødet har været en tradition gennem hele klubbens 35
årige historie.
Ring dagen før på mobil tlf. nr. 2062 9379, da der kan
blive tale om aflysninger evt. kan du bede om at komme
på hans mailliste, så vil du automatisk få besked, hvis
mødet bliver aflyst eller flyttet.
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Kære klubmedlemmer
Så siger kalenderen 2011, og det er tid til at se frem til nye
oplevelser med vores TR’ere,  og  igen møde venner og
bekendte som mange af os har fået gennem klubben,  samt
forhåbentlig møde  jer,  som er nye, eller endnu ikke har
deltaget i klubbens aktiviteter.

Bestyrelsen har udarbejdet en årskalender som indeholder
datoer over egne, og andres arrangementer ,som vi har
kendskab til på nuværende tidspunkt.  Vi kan ikke i et
Newsletter nå at få alle arrangementer med, da der jævnligt
kommer indbydelser til klubben,  fra mange steder i det
danske land, så vil du være opdateret, så gå ind på vores
hjemmeside www.tr-club.dk,  hvor vi lægger alle de
arrangementer  ud, vi får fra forskellige kilder. Bestyrelsen

håber at der er interesse for de TR møder og træf, som på
nuværende tidspunkt er beskrevet, der er dog altid plads
til forbedringer og nye tiltag, så hvis du som medlem har
nogle gode ideer eller selv ønsker at gennemføre et
arrangement, vil det glæde os at høre fra dig.

Klubben har I 2010 sparet en del penge ved selv at stå for
redigeringen af vores klubblad (se vedlagte regnskab). I
2011 vil vi prøve,  om vi kan nedsætte udgifterne til betaling
af medlemskontigent , ved  ikke  at udsende girokort     da
det er bestyrelsens overbevisning, at mange medlemmer
i store træk benytter netbank.  Betaler  I via  netbank, eller
ønsker I  at betale via girokort, har  kassereren udarbejdet
en vejledning for betaling,  som  kan ses herunder.



Kender du færdselsreglerne
Torsdag den 10. marts kl. 19.00 til ca. kl. 22.00
Kalundborgvej  71  4300 Holbæk
Vores medlem John Nielsen, som driver en køreskole, har
inviteret os til en klubaften. Da det er flere år siden, mange
af os har taget kørekort, synes bestyrelsen, at det vil være
nærliggende at få en kort gennemgang af udviklingen inden
for færdselsreglerne, samt udviklingen for erhvervelse af
kørekort gennem tiden.
Der vil blive en kort introduktion til klippekort ordningen,
regler om kørekort på prøve, spiritusregler samt
generhvervelse af kørekort.
I vil selvfølgelig også kunne få svar på eventuelle spørgsmål
til færdselsloven.
For at se hvordan en teoriprøve afvikles i dag, får I mulighed
for at tage en prøve for sjovt.
John serverer et stykke kage, kaffe og te ad libitum, kort
sagt alt hvad man kan bælle.
Tilmelding til formanden ovep@tr-club.dk eller tlf. nr.
4399 5997 fra søndag den 6. marts og senest tirsdag
den 8. marts

Generalforsamling:

Søndag den 10. april kl. 12.30
Sommer’s  Automobil Museum,
 Nærum Hovedgade 3, Nærum
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabet forelægges til godkendelse
4. Budget, herunder kontingentet for næste år.
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor

 (Gorm Schmidt, Ove Pedersen og Birthe
 Mejlgaard ønsker ikke genvalg)

8. Eventuelt.
Regnskab vedlagt

Bestyrelsen foreslår at kontigentet for 2012 nedsættes til
kr.350, på grund af store besparelser på bladet.

Forslag til dagsorden samt kandidater til bestyrelsen,
tilsendes formanden senest 14 dage før generalfor-
samlingen. Mødet indledes sædvanen tro med en let frokost
til klubbens medlemmer. Eventuelle ledsagere, der ikke er
medlem af klubben, skal betale kr. 80,- for deltagelse i
frokosten.

Tilmelding til frokosten til formanden ovep@tr-club.dk
eller tlf. nr. 4399 5997 senest søndag den 3. april.

Forårstræf hos British Sports Car
Centre(BSCC)Sverige
Søndag den 17. april åben fra kl.10.00

Värmö 5680, 26021 Billleberga. http://www.bscc.se/
BSCC  ligger ca. 10 km fra Landskrona og er en virksomhed
som har et stort udvalg af reservedele til Triumph TR, og
har værkstedsfaciliteter til service og fuldstændig
renovering af TR – biler. BSCC har åbent hus den 17. april
fra kl. 10.00 hvor interesserede er inviteret til at være med
til  at indvie deres  nye værkstedsfaciliteter. Der  vil være
ekstra tilbud på mange dele,  gæster  vil blive budt på lidt
mad samt kaffe og kage.
Er du nysgerrig for at finde ud af hvem BSCC er og hvad
de står for så tag turen til Sverige. I klubben er vi er nogle,
som er interesseret i at se hvad BSCC kan tilbyde.
Er du også nysgerrig mødes vi ved ”Havne Hytten”,
Kastrup Digevej  (Gl.Lystbådehavn lige før Broen) kl.
09.30 og kører i samlet flok til Varmö. På vejen hjem kan vi
evt. tage ind til Biltema i Malmø www.biltema.se, der
efterhånden har fået et stort udvalg af dele til en fornuftig
pris, som kan bruges til vore TR-biler (f.eks. spejle,
fodomskifter, signalhorn, forlygteindsatser 7”,
skruesortiment UNC og UNF, pakningssæt med membraner
til Stromberg karburatorer, tændspoler, kabler motorolie
20W – 50 med meget mere).
Formanden vi kontakte den svenske formand, for at finde
ud af, om der i området, kunne være nogle aktiviteter som
kunne være interessante for os at se.
Turen er på egen regning, og vi forventer at være tilbage i
Danmark senest kl.16.00.
Der er ingen tilmelding, bare mød op, men du er
velkommen til at skrive til formanden ovep@tr-club.dk
eller ringe på tlf. nr. 4399 5997 hvis du ønsker at køre
med.

Kør ud af garage Jylland
Søndag den 1. maj, kl. 10.00
Mødested pendlerparkeringen ved afkørsel 52 (E45)
Vi kører i lighed med tidligere en tur i det smukke østjyske
landskab, og nyder vores
medbragte fortæring et passende sted på ruten.
Tilmelding til
Bay Jacobsen
E-mail: jhbay11@hotmail.com  eller tlf. nr. 8689 1971
senest tirsdag den 26.april



Forårstur i Lejre
Søndag den 8. maj kl. 10.00
Mødested: Gormsvej 2A Lejre
Traditionen tro arrangerer Bette og Henrik igen dette års
forårstur. Det er altid spændende at se, hvad medlem-
merne på denne dag skal opleve. Hesteridning,
svæveflyvning, kajakroning, kroket, 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 1. maj

CLASSIC RACE AARHUS
Lørdag og søndag den 14. - 15. maj
Flere medlemmer øst for Storebælt har lejet sig ind på hotel
i Århus. Kunne du også tænke dig at være med til at
overvære racet og bo sammen med andre TR-
interesserede kan du gå ind på forum  på vores hjemmeside
www.tr-club.dk og se nærmere.

Besøg hos Nordisk Morris Minor Lager
Torsdag 26. maj kl.19.00
Mødested Østergade 17, 8990 Fårup. www.morrisminor.dk
Nordisk Morris  Minor lager, blev oprindeligt startet for at
servicere Morris Minor biler i Norden, men i dag har
virksomheden mange reservedele til Triumph og kan hjælpe
med at skaffe dele til din TR. Mød op og få en snak om
engelske biler og hvordan TR Nordisk Morris Minor Lager
kan hjælpe dig med reservedele til din TR, Vi mødes på
adressen og kan helt sikkert se frem til en spændende aften.
Tilmelding til
Bay Jacobsen  E-mail: jhbay11@hotmail.com
eller tlf. nr. 8689 1971 senest torsdag den 19. Maj

Klassisk køredag Sjælland Gavnø,
Grundlovsdag søndag den 5. juni
Da den klassiske køredag i år falder sammen med Gavnø
Classic Autojumble har bestyrelsen valgt at lade køreturen

gå til Gavnø. Ønsker du at få din TR med ind på
udstillingsarealet, skal du gå ind på følgende adresse
www.gavnoe.dk og tilmelde dig og din TR, bil og fører er
gratis mens passagerer koster kr.65 og børn Kr. 30.
Du skal være opmærksom på, at bilerne skal være på plads
inden kl. 10.00  og det henstilles til deltagerne ikke at forlade
udstillingsarealet før kl.17.00

Mød op kl. 08.00 hvis I har lyst til fælles kørsel og ankomst
i samlet trop. Vi samles og holder mandtal før afgang kl.
08.15

Mødested: Q8 tanken, Roskilde, ved afkørsel Roskilde
Syd på Holbækmotorvejen

Pinsetræf Hamburg-Bergedorf
Fredag den 10. juni til mandag den 13. juni
Træffet som er arrangeret af Hamborg gruppen, under
TR-Register Tyskland afholdes i Bergedorf, som ligger lige
øst for Hamburg. Gruppen har valgt hotel RAMADA
www.ramada.de til opholdet.
Læs nærmere på den tyske klubs hjemmeside under
www.tr-register.de 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
knapt 300 biler. Det vil sige dobbelt så stort som det
internationale træf, vi havde i DK. Alt velorganiseret med
tysk grundighed. Læs selv det spændende program. For
at sikre sig en plads, er hurtig tilmelding nødvendig.
Tilmelding direkte via den tyske klubs hjemmeside på
ovenstående link.

Årstræf: Hotel Storebælt
Lørdag - søndag den 18. og 19. juni
Adresse og mødested: Østerøvej 121, 5800 Nyborg.
Tlf. 65 314002. . www.sinatur.dk
Hotellet er beliggende lige efter anden afkørsel fra broen,
når man kommer fra Sjælland og næstsidste afkørsel på
Fyn inden broen, når man kommer vestfra.
Foreløbigt program for weekenden
Lørdag den 18. juni
� 10.30    Ankomst til hotellets parkeringsplads. Om

muligt indkvartering, ellers mulighed for
aflevering af bagage.

� 11.00    Slotstur i Nyborg og omegn, herunder
besøg på Nyborg Slot og tur forbi andre øst- og
sydfynske slotte. Der vil blive serveret en let
anretning under turen.

� 17.00   Forventet hjemkomst.
� 17.00- 19.00  Fri manøvre, herunder mulighed for

badning, da hotellet ligger lige ved Nyborgs fine
sandstrand.

� 19.00  Velkomstdrink og 2-retters menu.
Drikkevarer for egen regning.

Søndag den 19. juni
� 10.00   Afgang mod Kerteminde.
� 11.00  Besøg på enten Fjord- og Bæltmuseet

 eller Johannes Larsen-museet.
� 14.00  Fynsk æggekage på havnen i

Kerteminde.
� 15.00  Afslutning.

Pris for arrangementet ( inkl. hotel, spisning og
entrebilletter, men ekskl. drikkevarer):
� Pr. person i dobbeltværelse: Kr. 775,- kr.
� Pr. person i enkeltværelse:   Kr. 975,- kr.

Ønsker man at komme fredag, koster en ekstra nat i
dobbeltværelse 595 kr. og i enkeltværelse 495 kr., hvis
værelset bestilles gennem klubben.

Endelig tilmelding og betaling skal være foretaget
senest den 18. april, tilmelding sker på den vedhæftede
indmeldelsesblanket eller ved at sende en mail til
ovep@tr-club.dk med de tilsvarende oplysninger.



Thulinträffen 2010 i Landskrona
Lørdag den 23. juli kl. 08.00 www.thulintraffen.nu
Mødested: Ved ”Havne Hytten”, Kastrup Digevej
(Gl.Lystbådehavn lige før Broen)
Også i år bliver der arrangeret fællestur 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 formanden, tidsfristen
kan ikke overskrides da den svenske klub skal vide
hvor mange vi kommer for at få tildelt plads på området
ovep@tr-club.dk eller tlf. 4399 5997

Øresund rundt:
Lørdag og søndag den 20. og 21. august
Årets Øresund rundt vil blive afholdt i Skåne. Mere
information kommer senere.

25. Internationale træf 2011: Bastogne
Belgien
Fredag til  søndag 16. - 18. september
Afholdes i Ardennerne, nærmere betegnet i en lille by
ved navn Houffalize nær Bastogne i Belgien. Hotellet,
Ol Fosse d´Outh, Houffalize.
http://www.olfossedouth.com er trestjernet og har
både pool og spa
Oplev en fin køretur i et kønt landskab med mange slotte
og klostre. I denne weekend får du mulighed for at besøge
Durbuy som er en af de mindste købstæder i Belgien,
La-Roche-en-Ardenne med sine middelalderlige slotte fra
ca. år 1000, Malmedy og nationalparken Hautes Faignes,
Spa-Francorchamps med en af de skønneste racerbaner i
verden, Bastogne hvor slaget om Adennerne foregik,
Rochefort med sine kloster og den delikate ”Trappist” øl,
Bouillon med sit store massive slot som kan ses overalt i
byen og floden River La Semois.

Program:

Fredag 16.september
· 15.00 Ankomst og registrering
· 19.30 Velkomstdrink
· 20.00 Middag (buffet)

Lørdag den 17.september
· 09.30 Start på dagsudflugt
· 19.00 Cocktail
· 20.00 Galamiddag

Søndag den 18.september
· 10.00 Aktivitet
· 12.30 Let frokost
· 14.00 Afslutning

Mellem morgenmad og frokost søndag vil der blive
mulighed for en lille tur for de der ønsker det. Den officielle
afslutning vil ske efter morgenmaden, så de der ønsker at
forlade træffet tidligt kan gøre dette, for de der bliver tilbage,
vil der blive serveret en let frokost.

Prisen for weekendarrangementet med alt inkl. vil for to
personer blive 560 Euro, én person 350 Euro.
TR Club DK er blevet tildelt 5 Pladser (biler). Alle
pladser er allerede optaget, men hvis flere ønsker
at deltage vil der blive oprettet en venteliste og vi
vil prøve at få nogle flere pladser stillet til rådighed.

Supplementary tour 18. - 24. september:
Fører deltagerne rundt i hele Belgien
Turen er tilrettelagt med vægt på belgisk kunst, historie
og kultur. Starten sker direkte efter at træffet slutter om
søndagen. Turen koster 950 Euro for to og 655 Euro for
én person, prisen er inklusiv hotel og morgenmad og
middage (uden drikkevare) samt entreer til museer og
andre aktiviteter. Turen slutter lørdag den 24.september.
Der er sat et loft på 30 biler og TR Club DK har fået tildelt
2 pladser (biler).

Seneste tilmelding 01. marts tilmeldingen sker efter
først til mølle princippet, forhåndstilmelding skal
ske til formanden ovep@tr-club.dk eller tlf. nr. 4399
5997

Løvfaldstur
Søndag den 2. oktober
Denne tur afvikles i et samarbejde mellem Alfa Romeo,
DTAK, TR Club DK og AH-klubben. I år er det AH klubben
der står for arrangementet. Mere information følger

Kør i garage Jylland
Søndag den 9. oktober
Mere information følger

Julestue på Amager december
Familien Bach Nielsen lægger atter garage til denne faste
juletradition.
Mere infomation følger.

Andre tiltag
Bestyrelsen ser i øjeblikket på mulighederne sammen
med TRIO biler, for som sidste år, at give medlemmerne
mulighed for at få deres TR op på en lift, eller få svar
på tekniske spørgsmål inden sæsonen rigtig kommer
i gang. Peter Böwadt og Bay Jacobsen er ved at
undersøge om der er interesse for at gennemkøre nogle
af de fantastiske ture, som Jørgen Rosenfeldt,
arrangerede rundt I I jylland for en del år siden evt. som
endagsture.



Andre arrangementer
Her er beskrevet nogle af de arrangementer som
afvikles i  2011. For hele tiden at være opdateret på nye
tiltag forsøger vi at holde vores hjemmeside www.tr-
club.dk opdateret, så gå ind her for at se hvad der sker
rundt om i landet.

Autogalleri Århus
Åbent hver søndag kl. 10-13
Grenåvej 370 - 8240 Risskov. http://autogalleriet.dk/

Spark Dæk komsammen.
Hver onsdag fra april til og med september kl. 19.00
For biler ældre end 25 år gamle. på Amager Strandpark´s
P-plads Havkajakvej 5 2300 Kbh.S. Søg evt. på
Facebook på ”Spark dæk”.

Swapmeet Holbæk
Søndag den 24. april
http://www.damptromleklubben.dk/swapmeet/
 Andelslandsbyen Nyvang, Oldvejen 25, 4300 Holbæk

Havnetræf i Sønderjylland
Tirsdag den  3. maj mødes vi i Haderslev ved
”Havnegrillen”
Tirsdag den 24. maj mødes vi i Aabenraa ved ”Under
Sejlet”.
Tirsdag den 14. juni mødes i Sønderborg foran ”Slottet”.
Tirsdag den  5. juli mødes vi i Haderslev ved
”Havnegrillen”
Tirsdag den 26. juli mødes vi i Aabenraa ved ”Under
Sejlet”.
Tirsdag den 16. august mødes vi i Sønderborg foran
”Slottet”.

Klampeborg Classic 2011
Søndag den 29. maj 10.00 – 16.00
 Årets tema: MERCEDES-BENZ 125 ÅRS JUBILÆUM

Hestekræfter i City Horsens
lørdag den 14. maj fra kl. 10.00-14.00 i Horsens
bymidte.

Englændertræf i Løgumkloster
Lørdag den 11. Juni
Mødested Markedpladsen Løgumkloster
Vi  får byen til at skinne af charme fra gamle engelske
køretøjer. Alle er velkomne, hvad enten det er med bil eller
motorcykel. Arrangementet foregår på markedspladsen,
hvor der vil blive serveret gratis kaffe og boller fra kl. 9.00.
Vi håber igen i år at kunne fremtrylle lidt engelsk kultur og
hyggeligt samvær. Gå ind på vores forum www.tr-club.dk
og få informationer omkring tilmelding til spisning m.v.

Græsted Veterantræf
Søndag og mandag den 12. - 13. juni
http://www.veterantraef.dk

COPENHAGEN HISTORIC GRAND PRIX.
Lørdag og søndag den 6. og 7. august
http://www.chgp.dk

Swapmeet Holbæk
Søndag den 2. oktober
http://www.damptromleklubben.dk/swapmeet/
Andelslandsbyen Nyvang, Oldvejen 25, 4300 Holbæk
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Bindende tilmelding:    Årstræf  på Hotel Storebælt  lørdag og  søndag den 18. – 
19. juni  
  
Pris pr. person  kr.  ved dobbeltværelse kr. 775,-  
Pris pr. person  kr.  ved enkeltværelse   kr. 975,- 
 
Ønsker du/i at overnatte fredag nat er prisen pr nat  
 
Enkeltværelse    kr. 495  ønsker ekstra  overnatning,  sæt kryds 
 
Dobbeltværelse  kr. 595 ønsker ekstra overnatning,  sæt kryds 
 
 
Slip 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Navn på klubmedlem: ………………………………………………………………… 
 
Adresse: ……………………………………………………………………………….. 
 
Postnr.: ……………………….  By: …………………………………………………. 
 
Telefon nr.: ……………........... E-mail: .............................................…….................. 
 
Evt. Mobil nr:............................................. 
 
Navn på ledsager: ……………………………………………Antal personer: ……… 
 
Bilmodel: ………………………………… Årgang: ………………………………… 
 
Reg. nr.: ……………………………………Farve:  ………………………………… 
 
 
Deltagergebyret indbetales til Jens Chr. Fahrner på giro konto nr. +01<  5342791 og 
ovenstående slip skal være Ove Pedersen, Poppelvej 7, 2630 Tåstrup, i hænde, senest den 
18. april 2011.   
Du/I kan også sende de samme informationer på mail til ovep@tr-club.dk 
 

mailto:ovep@tr-club.dk


TR Club DK

Driftsregnskab 2010
Indtægter 2010 2009
Kontingenter fra 203 medlemmer 68.425,00 73.275,00
Rente, bank & giro 40,20 68,38
Salg af emblemer, stofmærker, instrumenter m.v. 1.225,00 1.900,00
Indtægter ialt 69.690,20 75.243,38

Omkostninger
TR Bladet 2010 i farvetryk incl. forsendelse 20.249,74 40.237,50
Årsafgift & efterregulering 2009 til hjemmesiden: www.tr-club.dk -451,25 2.597,05
Frimærker & konvolutter  (92% får Newsletter som email) 2.596,80 2.981,60
Gebyrer, bank & giro 340,00 475,00
Telefonrefusion til formanden 1.250,00 2.500,00
Kontingent til Motorhistorisk Samråd for 2010 4.040,00 2.096,00
Coordinators Meeting i Belgien 6.329,00 8.312,00
Farvepatroner 684,74 833,75
Køb af 100 stofmærker med logo 829,97 416,43
Diverse omkostninger 94,51 173,40
Karabinhager, plastikstrips og lamineringsmaskine 0,00 1.368,35
Omkostninger ialt 35.963,51 61.991,08

Arrangementer
19.01.2010  Instrumentaften hos Thom Bang Pedersen 317,80 0,00
24.02+18.03.2010  Filmaften på Sjælland og i Jylland 951,15 0,00
22.03.2010  Besøg hos Vor Frue Autolakereri i Roskilde 1.345,00 0,00
25.04.2010  Generalforsamling i Sommers Automuseum i Nærum 4.818,10 3.251,80
06.05+14.09.2010  Besøg hos Trio Biler i Ballerup 1.419,60 0,00
09.05.2010  Forårstur v/Bette & Henrik Vikelgaard i Lejre 825,85 0,00
03.06.2010  Ekstraordinær generalforsamling hos Jens C. Fahrner 278,30 0,00
12-13.06.2010  35 års jubilæum på Sørup Herregård i Ringsted 18.702,97 541,41
12.06.2010  Concour på Sørup Herregård i Ringsted 758,00 0,00
15.08.2010  Hornsherred Rundt (Øresund Rundt) 407,75 410,91
05.09.2010  Køretur til Stevns 49,95 114,95
17-19.09.2010  Euro Meeting i England -2.453,48 -240,59
03.10.2010  Løvfaldstur v/Hvidovre Motorklub 2.830,00 0,00
28.11.2010  Jule/teknikmøde hos Classic Trim i Munkebo 100,00 528,30
2009            Garagemøder, køreture, velkomstmøder, TR aftener mv. 0,00 5.092,20
Arrangementer ialt 30.350,99 9.698,98

Årets overskud 3.375,70 3.553,32
Status pr. 31.12.2010

Aktiver
Forudbetalt kontingent til Motorhistorisk Samråd for 2011 4.000,00 0,00
Bank 51.142,46 10.389,21
Giro 9.452,48 155.981,13
Aktiver ialt 64.594,94 166.370,34

Passiver
Skyldige omkostninger 0,00 2.230,10
Forud indbetalt til Euro Meeting 2010 i England 0,00 102.921,00
Egenkapital pr. 01.01.2010 61.219,24 57.665,92
Årets overskud 3.375,70 3.553,32
Passiver ialt 64.594,94 166.370,34

Klampenborg, den 17. januar 2011 Revision af regnskabet:

Jens Chr. Fahrner, Kasserer Søren Enghave Larsen, Revisor

Bestyrelsen:

Ove Pedersen                  Ole Nørretranders                  J. H. Bay Jacobsen                  Birthe Mejlgaard

Note: Køb af klubregalia er udgiftsført i indkøbsårene og fremgår derfor ikke som beholdning.



Formanden har ordet
Så sidder man her og tænker: Hvad har du dog sagt ja til?

Formandsposten!
Med den erfaring Birte og jeg efterhånden har fra 17 år i
TR Club DK, burde jeg være klog nok til at tænke mig om
en ekstra gang. Alle de gode oplevelser vi har haft gennem
årene, skylder vi dygtige klubmedlemmer og formænd – og
i vor tid ikke mindst Gorm og Inger – som alle har slidt og
slæbt for os menige medlemmer, så vi fik de gode
oplevelser og et solidt renommé i europæisk TR Klub
sammenhæng!

Jeg skrev f.eks. til Bengt i Sverige, og havde dårligt nok
slubbet tangenterne – undskyld tasterne – før en fin
lykønskning fløj ind på mailen og lige så fra Walter Lukas
i Schweiz.

Nu har jeg mødt bestyrelsen på det første møde, er dermed
kommet lidt "ind bag linierne" og fornemmer den styrke og
interesse, der ligger hos hver enkelt plus erindringen om
alle de supportere, der blandt medlemmerne har bidraget
med en uegennyttig indsats, når behovet var der. Det være
sig arrangementer såvel som øjeblikkelig break down
service og opmærksom support når "toget" kørte, så alle
fik glæde af at være medlem af TR Club DK.

Jeg tænker også på "vor lille bil", som har fragtet os rundt
i DK og i Europa og efterhånden har fået langt over 200.000
km på tælleren gennem de 25 år, den foreløbig har tjent
os.
Lidt skrammer, lidt trætte fjedre, en hæderlig lak, ja, den
ser "brugt" ud, men vi ved hvorfor. Når "den kalder",
honorerer vi med det rigtige og nødvendige.
Concourstanden har den aldrig været i nærheden af, men
køre, det kan den. Jeg får ofte "sorte fingre", og støder
alligevel på min egen uvidenhed f.eks. da jeg i går efter
inspektion mente, at platinerne var OK, og Finn Thorden i
telefonen kunne stille diagnosen "brændte platiner", da jeg
havde tændingsbanken alligevel. Jo, de var brændte til
uoprettelige mikrobjerglandskaber! Læretiden er evig!
De mange km og oplevelser sidder i bevidstheden, og det
er det, vi skal: Køre og være sammen i klubben om
oplevelser på egne og fælles præmisser, så "kan du
huske", "det bliver en fin sæson igen i år" bliver det, der
binder klubben sammen.

Selvom jeg/vi har været selvstændige gennem mange år
– faktisk siden 1976 – og har været gennem meget, oplever
jeg et konkret ansvar og i høj grad en udfordring på en ny
boldgade som formand og glæder mig til at bruge kræfterne
sammen med jer andre.

De kommende arrangementer kæmper John Laursen for
at få helt på plads tekstmæssigt i Kalenderen og vort
Årstræf har Ole Nørretranders fat i – Hotel Storebælt er
skiftet ud med DSB Kursuscenter Knudshoved – og
Græsted, Klampenborg, Sommertur v/ Hans og Tonny
Holm m.m. er på tavlen.

PR materiale og lidt praktisk opdeling i Vest og Øst med
kræfter og regalier, samt øget indsats på PR siden helt
generelt på messer, træf, m.m. vil synliggøre klubben i en
bredere sammenhæng. Initiativer hertil er velkomne og
materiale til promovering er dels klart dels besluttet
videreudviklet. Mails spiller en central rolle i klubbens
kommunikation, og jeg opfordrer alle til at være obs. på
deres PC samt Kalenderen og Forum på hjemmesiden
(tr-club.dk), da korrektioner, hjælp og tidsfaktorer kan være
mere end vigtige!

Ja, formanden var ikke i tvivl om bestyrelsens forventninger
efter vort første bestyrelsesmøde, som forløb meget
konstruktivt på vor adresse her i Højbjerg.
God sommer til Jer alle ☺

 Formanden Peter Bôwadt
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Årets arrangementer:
Mandagsmøder
Den anden mandag i måneden fra kl. 19.00 til ca. kl.
22.00
Mødested Amager Landevej 171
Af hensyn til vore mange nye medlemmer skal vi orientere
om, at vores medlem Hans Jørgen Bach Nielsen holder
garagemøde den anden mandag i måneden. Her har du
mulighed for at få en snak omkring vores biler og sikkert
også få et svar på dine tekniske spørgsmål.
Mødet har været en tradition gennem hele klubbens 35
årige historie.
Ring dagen før på mobil tlf. nr. 2062 9379, da der kan blive
tale om aflysninger evt. kan du bede om at komme på hans
mailliste, så vil du automatisk få besked, hvis mødet bliver
aflyst eller flyttet.

Generalforsamling:
Søndag den 10. april Kl. 12.30
Sommer’s  Automobil Museum,
Nærum Hovedgade 3, Nærum

Se vedsendte bilag, med formandens beretning, budget og
referatet fra generalforsamlingen

Besøg hos Nordisk Morris Minor Lager
Torsdag 26. maj 2011 kl. 18.00
Besøget indledes med "stop over" hos Jørgen Hill-Madsen
kl. 18:00 til en lille forfriskning på hans gård Voldstedlund
Kørevejledning: I den sydlige del af Hobro drejes af mod
øst ad Mariagervej (syd om fjorden). Fortsæt lige ud ca. 8
km, passér Skellerup og Katbjerg og ca. 1 km efter
Katbjerg drejs mod nord ind ad 300 m birkeallé. Der står en
stor sten  med navnet Voldstedlund, og der er sat flag, der
hvor vi skal køre hen. Værkstedet ligger på gården "omme
bag ved" i den tidligere svinestald. (Tlf. mobil til Jørgen
Hill-Madsen 21 45 47 56).
Kl.18.30 køres ad en smuk rute rundt om Glenstrup Sø, til
Nordisk Minor Lager Østergade 17, 8990 Fårup.
www.morrisminor.dk hvor vi skal være kl.19:00
Nordisk Morris  Minor lager, blev oprindeligt startet for at
servicere Morris Minor biler i Norden, men i dag har
virksomheden mange reservedele til Triumph og kan
hjælpe med at skaffe dele til din TR. Mød op og få en snak
om engelske biler og hvordan TR Nordisk Morris Minor

Lager kan hjælpe dig med reservedele til din TR. Vi mødes
på adressen og kan helt sikkert se frem til en spændende
aften.
Tilmelding til
Bay Jacobsen  E-mail: jhbay11@hotmail.com eller tlf.
nr. 8689 1971, senest torsdag den 19. maj

Klassisk køredag Sjælland Gavnø,
Grundlovsdag søndag den 5. Juni

Traditionen tro er der klassisk køredag den 5. juni 2011, og
normalt noget som får mange af vores TR biler ud og køre.
I år falder denne køredag sammen med at Gavnø afholder
sit årlige Classic Autojumble. TR-Club.dk har derfor valgt
at lade køreturen gå til Gavnø, hvor vi ligeledes vil mødes
med mange andre klassiske biler.
Vi mødes senest kl. 8.00 på Q8 tanken, Roskilde, ved
afkørsel Roskilde Syd på Holbækmotorvejen. Efter
mandtal, og montering af de obligatoriske Rally Plader,
kører vi senest kl. 8.15 mod Gavnø. Hvis nogle kommer
længere sydfra, vil der blive et opsamlingssted mere, men
dette aftales nærmere når alle har tilmeldt sig. Herefter
kører vi i samlet flok ind på Gavnø, hvor vi skal være på
plads senest kl. 10.00. Vi har fået lovning fra Gavnø, på at
kunne parkere i samlet flok, og på den måde repræsentere
vores skønne biler og TR-Club.dk
På dagen vil Karin og Peter medbringe kaffe og kage til om
formiddagen. Frokosten medbringer hver især, og vi
forventer at indtage denne i fælles socialt samvær.



Hvis du kunne tænke dig at deltage i denne skønne køretur
og i fællesskab med din TR Club.dk skal du tilmelde dig 2
steder:
Tilmelding til TR-Club.dk skal ske til Peter Jørgensen,
pj@jorgensen-sonner.dk eller på tlf. 4021 7113.
tilmelding inden 30. maj 2011. Husk ved tilmelding at
opgive antal personer med navn og telefonnummer.
Tilmelding til Gavnø: skal ske på
http://gavnoe.dk/dk_diverse/autoshow og det er gratis
for bil og fører, og skal du have co driver med koster det kr.
65,- for en voksen og kr. 30,- for et barn.
Du vil efterfølgende modtage nærmere information efter
tilmeldingsfristen udløb.

Græsted Veterantræf søndag den 12. juni
Mødested Pilevangen 33, 3300 Frederiksværk, Kl.09.00

I lighed med sidste år vil Susanne og jeg gerne invitere til
morgenmad med efterfølgende fælleskørsel til Græsted
Veterantræf. Træffet afholdes i år i Pinsen der er i dagene
lørdag 11. juni til mandag d. 13. juni og vi har valgt
søndagen til deltagelse da det er den første hele
åbningsdag og samtidigt giver det mulighed for en fridag
mandag. Se mere om Græsted Veterantræf 2011 på
www.veterantraef.dk, hvor der også fotos fra tidligere år og
info om deltagerpris m.m.

· Hvor: Vi mødes til morgenmad og en Gl. Dansk i
haven i vores sommerhus på adressen
Pilevangsvej 33, 3300 Frederiksværk

· Hvornår: Morgenmaden er klar kl. 09.00 og vi
forventer fælles afgang omkring kl. 10.00
(Træfpladsen åbner kl. 10.00 og der kan være kø
ved indkørslen men vi håber, at vi rammer
nogenlunde udenom værste ”rush hour”)

· Pris: Prisen for morgenmad er Kr. 20,- pr. person
der opkræves direkte om morgenen og indgang til
Græsted Veterantræf er Kr. 40,- pr. bil m. fører
og Kr. 20,- for 1 passager, efterfølgende
passagerer betaler normalpris billetpris Kr. 75,- for
voksne og Kr. 25,- for børn

· Tilmelding: Af hensyn til indkøb og plads
(maksimum 24 deltagere til morgenmad efter først
til mølle princippet) skal der afgives bindende
tilmelding til Jørgen Bomberg på mail
jobo@bn.dk senest d. 25. maj inden kl. 16.00
herefter kan der ikke garanteres plads på

udstillerpladsen. Ved tilmelding skal vi vide om I
kommer i gammel bil, da vi sørger for fælles
tilmelding af bilerne d. 26. maj der er sidste
tilmeldingsdag.

· Ved udsigt til heldagsregn forbeholder vi os ret
til aflysning!

Ved spørgsmål til arrangementet omkring morgenmad eller
tilmelding af bil til træffet så kontakt Jørgen Bomberg på tlf.
30 78 30 28 eller pr. mail jobo@bn.dk.

Jysk sommertur i Vejleområdet
Søndag den 26. juni kl. 10.00.
Mødested: Fjordvej 31, Høll, 7080 Børkop.

Tonny og Hans Holm, inviterer igen 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. Rønne alle.
Ved nr. 6 kan parkeres på græsareal. Herfra er der adgang
til Fjordvej 31.

Tilmelding til Tonny senest den 20.juni på
tlf. 7595 9596 eller mobil 4075 4930.



Genoptagelse af Nielsens Temature som
endages-arrangement.
Lørdag d. 30. juli 2011
Jørgen Rosenfeldt Nielsen var initiativtager til "Århus-
gruppen" i 90èrne. Han lavede mange fantastiske ture -
fortrinsvis i det jyske.
Det gennemgående koncept var, at turene blev kørt efter
"tulipaner", og var week-end ture. Vi har fået Jørgens
tilladelse til at genanvende materialet, men har besluttet, at
turen skal være en en-dages tur, som finder sted i det
centrale Jylland.
"Direktionen", som det hed dengang, sørger for forplejning
undervejs, og finder et sted, hvor vi kan nyde vores
aftensmad.
Flere informationer fremkommer senere via hjemmeside
og "allekald".

 Foreløbig tilmelding til formand Peter Bøwadt.
 senest 16. Juli 2011 formand@tr-club.dk
 Tlf. 8614 1498   Mobil 4089 1498

Pinsetræf Hamburg-Bergedorf
Fredag den 10. juni til mandag den 13. juni
Træffet som er arrangeret af Hamborg gruppen, under
TR-Register Tyskland afholdes i Bergedorf, som ligger lige
øst for Hamburg. Gruppen har valgt hotel RAMADA
www.ramada.de til opholdet.
Læs nærmere på den tyske klubs hjemmeside under
www.tr-register.de her findes alle oplysninger.

Årstræf: DSB Kursuscenter
Lørdag - søndag den 18. og 19. juni
Adresse og mødested: Knudshoved, Fyrvej 1, 5800
Nyborg

Da Hotel Storebælt har ”fundet” 130 mill. kroner til
ombygning, kan vi ikke være på hotellet, træffet er derfor
flyttet til DSB kursuscenter, der ligger meget tæt på Hotel
Storebælt. Der er tilmeldt 17 Tr’ere til træffet
Er du interesseret i at se hvad der sker i weekenden, så se
programmet i Newsletter nr. 1

Thulinträffen 2011 i Landskrona
Lørdag den 23. juli kl. 08.00 www.thulintraffen.nu
Mødested: Ved ”Havne Hytten”, Kastrup Digevej
(Gl.Lystbådehavn lige før Broen)

Også i år bliver der arrangeret fællestur 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 Peter Jørgensen,
tidsfristen kan ikke overskrides, da den svenske klub
skal vide hvor mange vi kommer for at få tildelt plads
på området Husk ved tilmelding at angive antal
personer og navn, tlf. nummer, og bil.
pj@jorgensen-sonner.dk eller på tlf. Tlf. 4021 7113

Øresund Rundt
Fredag til søndag den 19. – 21. August

Dette års Øresund rundt som er arrangeret af den svenske
TR klub bliver en tur til Bornholm. Vi tager med færgen fra
Ystad til Rønne http://www.bornholmerfaergen.dk/   fredag
den 19. august kl. 16.30, overfartstid er 1,5 timer. Vi skal
bo på BB-Hotel Rønne midt i Rønne fra fredag til søndag.
Lørdag bliver der en tur rundt på Bornholm, som er
arrangeret af Troels Nielsen, der er medlem af den svenske
TR-club og med bopæl på Bornholm.  Søndag morgen
deltager vi et rally for Classic Cars, som starter i Rønne kl.
08.30 og slutter ca. kl. 13.00. Vi påregner at tage færgen
tilbage til Ystad kl.18.30. Prisen for 2 overnatninger koster.
1.010 danske kroner for et dobbeltværelse incl.
morgenmad.  I skal hver især booke færgen, så I får den
overfart I ønsker. Hotellet fredag og lørdag nat skal bestilles
gennem klubben, ønsker I yderligere overnatninger skal I
selv bestille disse.
Tilmelding sker til Ove Pedersen redaktoer@tr-club.dk
eller på telefon 4399 5997 senest den 20 maj 2011, og
prisen for overnatninger indbetales på klubbens
girokonto 5342791 med angivelse af 01 i kortart ved
betaling via Netbank.    Betalingsfristen set i lyset af
svenskernes tilmeldingsfrist, er senest den 20. maj
2011.
Følg evt. med på den svenske hjemmeside
http://www.triumphtr.com

25. Internationale træf 2011: Bastogne
Belgien
Fredag til  søndag 16. - 18. september
Afholdes i Ardennerne, nærmere betegnet i en lille by ved
navn Houffalize nær Bastogne i Belgien. Hotellet,  Ol Fosse
d´Outh, Houffalize. http://www.olfossedouth.com.



Der deltager 5 TR’ere fra Danmark, hvilket svarer til det
antal pladser som var stillet til rådighed til TR Club DK af
den belgiske klub.

Løvfaldstur
Søndag den 2. Oktober

Denne tur afvikles i et samarbejde mellem Alfa Romeo,
DTAK, TR Club DK og AH-klubben. I år er det AH
klubben der står for arrangementet. Mere information
følger

Kør i garage Jylland
Søndag den 9. oktober
Mere information følger

Julestue på Amager december
Familien Bach Nielsen lægger atter garage til denne faste
juletradition.
Mere infomation følger.

Andre arrangementer
Her er beskrevet nogle af de arrangementer som
afvikles i  2011, for hele tiden at være opdateret på
nye tiltag forsøger vi at holde vores hjemmeside
www.tr-club.dk opdateret, så gå ind her for at se hvad
der sker rundt om i landet.

Autogalleri Århus
Åbent hver søndag kl. 10-13
Grenåvej 370 - 8240 Risskov. http://autogalleriet.dk/

Spark Dæk komsammen.
Hver onsdag fra april til og med september kl. 19.00
For biler ældre end 25 år gamle. på Amager Strandpark´s
P-plads Havkajakvej 5 2300 Kbh.S. Søg evt. på Facebook
på ”Spark dæk”.

Havnetræf i Sønderjylland
Tirsdag den 24. maj mødes vi i Aabenraa ved ”Under Sejlet”.
Tirsdag den 14. juni mødes i Sønderborg foran ”Slottet”.
Tirsdag den  5. juli mødes vi i Haderslev ved ”Havnegrillen”
Tirsdag den 26. juli mødes vi i Aabenraa ved ”Under Sejlet”.
Tirsdag den 16. august mødes vi i Sønderborg foran
”Slottet”.

Klampeborg Classic 2011
Søndag den 29. maj 10.00 – 16.00
 Årets tema: MERCEDES-BENZ 125 ÅRS JUBILÆUM

Swapmeet Holbæk
Søndag den 2. oktober
http://www.damptromleklubben.dk/swapmeet/
Andelslandsbyen Nyvang, Oldvejen 25, 4300 Holbæk

Ombygning
Er fire eller seks cylindre ikke nok, er her en ide til

udvikling af din TR, bilen er dansk og fotograferet ved et
årstræf

Fra gamle dage



Gorms afgang
Året har været præget af, at Gorm Schmidt den 1. august
2010 tilkendegav over for bestyrelsen, at han af personlige
grunde ønskede at træde af som formand og ud af
bestyrelsen. Denne beslutning kom selvfølgelig bag på
bestyrelsen, da vi altid har set Gorm som en person med
et stort engagement i klubbens arbejde og altid med
mange ”strøtanker”, om hvilke tiltag vi kunne prøve at få
udarbejdet, til glæde for klubbens medlemmer.
Bestyrelsen har været ked af, at Gorm har forladt
bestyrelsen, men vi der har arbejdet sammen med ham,
har selvfølgelig også stor forståelse for at hans valg.  Men
selv om Gorm har forladt bestyrelsesarbejdet, har vi i
bestyrelsen stadig haft glæde af hans ideer og den hjælp
han har ydet i tiden efter hans afgang, og de af jer, der har
været aktive i klubben, har jo mødt ham og Inger til mange
af vores arrangementer i klubben, selv om han ikke er i
bestyrelsen mere, er han stadig et meget aktivt
klubmedlem.

TR Registeret
2010 blev også året, hvor vi efter mange tiltag, rygter og
henvendelser blev præsenteret officielt for det nye TR-
Register, da nogle medlemmer mødte op på Gavnø for at
markedsføre klubben.

At der er foreningsfrihed i Danmark kan ikke benægtes,
men personligt er jeg af den mening, at jo flere
mærkeklubber der er i øjeblikket (3 Triumph klubber), der
henvender sig til TR-kørere, des dårligere stiller det alle
klubber, da det nødvendigvis vil betyde, at der stiller færre
medlemmer op til de arrangementer, som diverse
bestyrelser prøver at tilrettelægge.   Alt i alt, er det lige som
politik, politikerne kan have mange meninger, men når
regningen skal betales, er det de samme værktøjer der skal
bruges, sådan er det også med klubber, de tiltag/aktiviteter
som skal sørge for at holde klubberne aktiv, er alt i alt de
samme.

Vi er fra starten i 2009 blevet kontaktet af TR-Registeret,
vi har også indbudt dem til en samtale, da vi i bestyrelsen
er af den overbevisning, at det var uoverensstemmelser
ved generalforsamlingen i 2009, mellem et antal
medlemmer i TR-klubben der har ført til splittelsen, men vi
måtte konstatere at initiativtagerne til TR-Registeret,  ikke
på dette tidspunkt var interesseret i en dialog.

Vi har også måtte konstatere, at TR-Registeret er meget
interesseret i at komme ind det internationale TR-Register.
Nu er det jo sådan, at alle kan oprette en klub, men det gør
jo ikke automatisk, at klubben selv kan bestemme, hvem
de vil lege med. Med hensyn til det internationale TR-
Register, er det således, at der er faste regler for, hvem der
kan optages og hvordan.
Generelt er det sådan, at kun en TR-klub fra hvert land kan
optages i registeret (af en eller anden grund er der dog to
tyske klubber i registeret, hvilket også har givet grund til
nogle gnidninger). TR-Registeret har været meget utilfreds
med, at de ikke kunne deltage i formandsmødet i Belgien,
da de var blevet inviteret af det Belgiske formandskab,

sammen med en Fransk club, men det er således, at det
belgiske formandskab, ifølge de regler, der er opstillet ikke
kan invitere andre klubber, hvorfor de måtte sende afbud
til den danske og franske klub.
Disse regler er underskrevet af de klubber, som i dag er
med i det internationale TR-Register.

 Hvorfor ønsker det internationale TR-Register så ikke at
optage flere klubber fra hvert land? dette skyldes at det ville
være svært at styre de udenlandske aktiviteter, f.eks. til det
internationale træf i år, er der stillet 5 pladser og 2 pladser
til den efterfølgende uge tur til rådighed for TR Club DK,
hvordan skulle dette kunne styres, hvis der fri optagelse af
klubber. En anden begrundelse er, hvad når en national
klub skal holde internationalt træf, hvem skulle så stå for
ansvaret, hvis noget gik galt f.eks. økonomien.  Skulle de
nationale klubber, som ikke var til med til at arrangere det
internationale træf, så bare læne sig tilbage og vente på at
blive serviceret?

Som det er d.d. er det stadig TR Club DK, der som den
eneste, der repræsenterer Danmark i det internationale
TR-Register.

Oprettelsen af det ny TR-Register har selvfølgelig betydet,
at TR Club DK har mistet et antal medlemmer, og der er
også flere af vore medlemmer, som er medlem af TR-
Registeret, hvad vi selvfølgelig ikke har noget imod, så kan
den enkelte jo se hvor han/hun får mest for pengene, og
alt i alt, når konkurrencen nu er en realitet, er det jo op til
den enkelte klub at tilbyde et produkt, som gør, at det
tiltrækker og fastholder medlemmer.

TR - bladet 2011
En af de ting, som bestyrelsen blev bedt om at se på ved
generalforsamlingen i 2009, var udgifterne til bladet. I den
mellemliggende tid, har bestyrelsen prøvet, om vi kunne få
udarbejdet bladet til en anden pris. Vi har indhentet
informationer fra flere trykkerier, men vi ved ikke om de har
aftalt priserne, men at få trykt bladet, koster næsten det
samme alle steder.
Vi har gennem Newslettet m.v. prøvet at få nogle til at
redigere bladet, da det er her pengene kan spares, der har
ikke været positive tilbagemeldinger.

I 2010 besluttede jeg mig derfor, efter at have talt med et
trykkeri, at være redaktør på bladet, med de fejl dette ville
give, denne disposition har betydet, at vi har kunnet halvere
prisen på bladet, men der til kommer udgifter til
forsendelsen. Alt i alt betyder dette, at vi nu får mulighed
for at nedsætte vores kontingent.

I 2009 var flertallet på generalforsamlingen interesseret i
at få et blad udsendt, så skal udgifterne til et blad nedsættes
yderligere, skal vi finde en flink onkel, eller som nogle andre
klubber gør, gå over til kun at få bladet elektronisk.



Betaling af kontingent
Som de fleste nok har opdaget, har i ikke i år modtaget et
girokort, det skyldes at bestyrelsen har en ide om, at de
fleste i dag er på netbank, og ved at undlade at udsende
et girokort, kan klubben spare mange penge på frimærker.

Årets arrangementer
Da I alle gerne skulle have modtaget TR-bladet og
forhåbentlig også har læst det, ønsker jeg ikke at trætte jer
med lange historier, men sige tak til alle jer, der har været
med til at tage initiativ til forskellige arrangementer i det
danske land til gavn for medlemmerne, og en tak skal også
lyde til jer der mødte op og gjorde dagene spændende, og
styrkede de sociale miljø i klubben.

Nye tiltag
Gennemgang fra Newsletter

Jørgen Bomberg inviterer som sidste år til forårs-klargøring
af bilen på et professionelt værksted, aftenens emne vil
være gearkasse og en koblingssnak da denne del på
TR4A–TR6 giver flere spørgsmål end svar.

Tonni og Hans Holm afholder brunch hjemme hos dem,
søndag den 26. juni kl. 10.00, hvorefter der vil være en tur
rundt i naturen omkring Vejle,

Bestyrelsen håber at også andre i løbet af sommeren kunne
tænke sig at stå for en lille køretur i det danske land.





Valg af dirigent
Som dirigent blev John Knudsen valgt.
John bekræftede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet ifølge vedtægterne.

Beretning
Formanden Ove Pedersen gennemgik årsberetningen,
der var ikke spørgsmål til beretningen, der blev godkendt
med applaus.

Regnskab
Regnskabet blev gennemgået af Ole Nørretranders, da
vor kasserer Jens Chr. Fahrner var forhindret i at møde
op.

De store besparelser via væsentlig egenproduktion af TR
Bladet 2010 blev positivt modtaget af medlemmerne.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Budget
Budgettet blev gennemgået af Ole Nørretranders, der var
flere spørgsmål fra medlemmerne til dette punkt.

Tonny Holm kunne ikke forstå, at der ikke var afsat flere
penge til afholdelse af arrangementer i Jylland.  Grunden
til at der ikke var afsat flere penge, skyldtes at budgettet
var blevet udarbejdet ud fra regnskabet i 2010 og her
havde der ikke været brugt mange penge, men der var
under  ”Diverse  arrangementer ” afsat penge til formålet.
Medlemmerne mente, at det afsatte beløb var for lille,
hvis det skulle kunne dække lidt større arrangementer til
gavn for de aktive klubmedlemmer. Det blev besluttet at
hæve beløbet i budgettet til  ”Diverse arrangementer”  til
kr. 5000,-.

Der blev fra medlemmerne stillet spørgsmålstegn til,
hvad bestyrelsesmedlemmer fik i transportudgifter, for på
budgettet var der kun afsat kr. 500,- til bestyrelsesmøder.
Grunden til det lave beløb skyldes, at ingen i bestyrelsen
havde forlangt kørselsudgifter refunderet. Medlemmerne
mente ikke, at dette fremadrettet kunne gå, da det at
deltage i et bestyrelsesmøde, ikke skulle være forbundet
med udgifter. Det blev besluttet at hæve beløbet til
kr. 5000,- og navngive feltet transport/bestyrelsesmøder.

Der blev stillet spørgsmål til klubbens egenkapital, da det
ikke er bestyrelsens indstilling, at der skal oparbejdes en
stor egenkapital. Formanden oplyste, at det er
nødvendigt at klubben ligger inde med en vis
egenkapital, da det at afholde et Internationalt træf, som
den danske klub skal i 2015 gør, at der bliver pålignet
klubben nogle udgifter før træffet, og disse penge først
kommer hjem, når deltagerne har betalt.
Med disse rettelser blev budgettet godkendt.

Bestyrelsen havde foreslået en nedsættelse af
kontingentet til kr. 350-. Et stort flertal af medlemmerne,
mente ikke at dette var en god ide,  bl.a. på grund af det
rettede budget og stemte for at bibeholde kontingentet på
kr. 400,- og bruge eventuel overskud,  til at udarbejde
nogle bredere arrangementer til gavn for medlemmerne.

Forslag
Der var ikke forslag fra bestyrelse eller medlemmer til
generalforsamlingen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Til bestyrelsen blev Peter Böwadt og Peter Jørgensen
valgt uden modkandidater.

Som suppleant blev Jørgen Bomberg valgt uden
modkandidater.

Eventuelt
Lars Hjort kom med et forslag til Klubben om, at der i
stedet for der udsendes et blad om året, skulle udsendes
fire udvidede Newsletter med  f.eks. tekniske artikler,
rejsebeskrivelser m.v. som flere andre klubber er
begyndt med, så kunne medlemmerne selv printe deres
informationer ud, dette forslag ville betyde en stor
besparelsen for klubben. Der var en del diskussion om
emnet, men det føltes ikke som om, at der var et flertal
for punktet.  Ole Nørretranders kunne fortælle at der blev
arbejdet på at Newsletter 3 skulle indeholde artikler
omkring vores TR miljø.

Poul Nielsen ønskede at få klarlagt, hvad klubben ville
gøre for at værge flere medlemmer, nu da der er kommet
en TR-klub mere. Ole Nørretranders oplyste, at klubben
ville udarbejde mere materiale, som interesserede kunne



få med sig, når vi var med til større begivenheder og
være med til veteranbilsudstillinger og prøve at gøre os
mere synlige.

Det at vi nu har fået styrket vores medlemmer i Jylland,
med to bestyrelsesmedlemmer i Jylland, skulle gerne
føre frem til, at der kommer flere initiativer i landsdelen.
Fra medlemmerne kom der forslag om at afholde flere
tekniske møder, da der var en formodning om, at det har
mange medlemmers interesse.

Ved afslutningen af eventuelt, fik formanden ordet, og
takkede gennem Inger Schmidt, for Gorms store arbejde
for klubben  i de næsten 25 år,  han har  været med i
bestyrelsen, og som formand det meste af tiden. Inger fik
herefter overrakt en gave til Gorm, som var en model af
enTR6 med et uregerligt forhjul, som klubben havde fået
vores medlem, Erik Sørensen til at fremstille til
lejligheden.

Formanden takkede Birthe Mejlgaard for det arbejde hun
havde udført for klubben og overrakte hende en lille
erindringsgave.

Ole Nørretranders takkede på klubbens vegne, for det
arbejde Ove Pedersen i de sidste 35 år havde gjort for
klubben med forskellige opgaver både i og uden for
bestyrelsen. Ove Pedersen har indvilliget i at fortsætte
som redaktør på vores TR Blad.

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for
afsluttet.

Fotokonkurrencen
Efter generalforsamlingen blev årets foto valgt og det
blev John Laursen der med fotoet ”hvor skal vi hen du”
som vandt konkurrencen (se billedet på sidste side af TR
Bladet 2010).

Efterskrift.
I min tale som formand, glemte jeg desværre en meget
vigtig person, det er vores Webmaster John Laursen,
som i det daglige gør et stort arbejde for os medlemmer
med at holde hjemmesiden ajourført.

I løbet af året er der lagt mange nye emner ud og flere
emner er blevet redigeret. Jeg kan kun henstille til, at I
som medlemmer bruger hjemmesiden, både til at finde
ud af, hvornår og hvor der er nogle arrangementer, som I
kunne tænke jer at være med til.

En ting, som jeg har manglet i den tid jeg har været
formand er, at I vil bruge hjemmesiden til at komme med
debatoplæg til en diskussion om, hvordan og hvad skal
klubben bruges til, hvilket stof skal der være i vores blad,
hvis vi skal have et, og mange andre ting, da det er
svært for bestyrelsen og vide, hvilke tanker der rører sig
ude i det danske land. Husk, at kun gennem dialog, kan
vi få den klub vi ønsker os.

Med disse ord vil jeg rette en stor tak til John, for det
store arbejde han gør for klubben.

Ove Pedersen



Beskyt  din solenoide til overgearet med en sikring
For at sikre at din soleniode  ved fejljustering brænder af, er det en god ide at sætte en sikring i serie med
denne som vist på diagrammet. Jeg har målt på solenioden og har valgt at sætte en automatsikring på
3A i serie med solenioden.

Automatsikringen købte jeg hos Biltema, der har dem i kataloget under bådudstyr, nr. 25-8793 pris kr.
19,90.

For at monterer sikringen, skal du klippe den brune ledning til relæet over (relæet sidder normalt i
monteret på torpedoen i førersiden under instrumentbrættet ) og tilslutte sikringen mellem de to ender
med almindelige fladstiksbøsninger. Jeg har valgt at have sikringen liggende mellem handskerummet og
den stiver, som ligger under handskerummet, så kan jeg altid komme til at koble det ind igen fra
førersiden.

Grunden til at solenioden brænder sammen er, at den består af to spoler en trækspole og en holdespole,
når solenioden er korrekt indstillet, sker der det, at ved tilkobling trækker først trækspolen og når
stempelet i solenioden er trukket korrekt op afbrydes denne og kun holdespolen får tilført strøm. Hvis
trækspolen ikke bliver afbrudt vil den trække så meget strøm,  at den vil virke som et elektrisk
varmeapparat  og på et tidspunkt vil kobbertrådene i trækspolen brænde over.

Lidt tekniske tips af Ove Pedersen

Beskyt din olietætningspakning i
gearkassen.

Er du en af dem,  der kan lide at skille din
gearkasse ad, er det en god ide at sætte Tape på
notfortandingen  på indgangsaksel og
udgangsaksel for ikke at ødelægge
olietætningspakningen.



Udnyt pladsen i din TR

Skal du ud at køre langt, og
mangler lidt plads i
bagagerummet kan du bruge
motorrummet til at have f.eks.
Bremsevæske (jeg kører med
silikone) og ekstra olie med se
billedet.

Trænger den gearkassekonsol (Bracket, support) til ny polstring
For at få en godt underlag for polstringen,
køber du en sprayflaske med byggeskum, som
bruges til f.eks. tætning mellem døre og
vinduer. Skummet sprøjtes på konsollen og når
det er blevet tørt, kan de slibes med almindelig
slibepapir, så konsollen får den oprindelige
form.

Når konsollen er færdigslebet, limes det
materiale du ønsker at have i din bil på med
kontaktlim (dette kan også fås som spray),
materialet kan være vinyl, som kan købes i de
større stofforretninger eller læder.

På det nederste billede til højre ses det færdig
resultat.
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Sensommerhilsen fra formanden

Efter den første halvårsperiode som formand kan vi i
klubben se tilbage på flere gode arrangementer både i vest
og øst med stor tak til arrangørerne og til Vest- og
Østkoordinatorerne.

Stemningerne har været rigtig fine, fordi I – medlemmerne
– har bakket arrangørerne op. Et par svipsere var der
også, og det vil vi nu lære af.

De udsendte 13 spørgsmål fra bestyrelsen, hvor alle
medlemmernes meninger om stort og småt i klubben blev
efterlyst, er honoreret med 25 svar – 12 % af jer –, der alle
rummer klare meldinger til bestyrelsen!

Andetsteds i dette Newsletter er konklusionerne beskrevet,
og det er nu bestyrelsens håb, at de medlemmer, der af
den ene eller anden grund ikke har svaret, kan gå ind for
disse konklusioner efter devisen: De, der ytrer sig, får
indflydelse på klubbens videre udvikling.

Dog vælger bestyrelsen af have det synspunkt, ”intet nyt
er godt nyt” = vi tillader os at tro at de ikke-svarende er
nogenlunde tilfredse eller måske endda godt tilfredse med
klubbens virke..
I den forbindelse har jeg også haft ”telefonsnak” med flere
medlemmer i stort og småt, hvor tilfredsheden med
klubben er udtalt, og det er jeg glad for.

Helt generelt er det opmuntrende, at de positive og
konstruktive tilkendegivelser er i klart overtal.
På vort bestyrelsesmøde den 28. august har
medlemmernes tilkendegivelse været hovedemne på den
lidt omfattende dagsorden, idet mange detaljer i det
daglige klubarbejde også er kommet under luppen, så
jeres tillid til bestyrelsens arbejde kan blive bekræftet: Vi
hører efter!
Som det fremgår, er både bestyrelsen og jeg ved godt mod
og glæder os til denne sæsons sidste arrangementer.

I dette Newsletter tillader bestyrelsen, at der kommer en
række henvisninger til arrangementer fra andre klubber og
arrangører af træf m.m., hvor TR medlemmer, der bor i
nærheden af arrangementerne er velkomne til at tage
”træfinitiativer” for lokalområdet, så TR Club DK viser
ansigt. Er der behov for flyers, fanen eller regalier m.m. så
kontakt formanden eller vest- og østkoordinatorerne og
aftal nærmere.

På udlandssiden går det snart løs i Belgien med European
Meeting og formandsmødet er ved at falde på plads i
Schweitz.

Som det fremgår af den udsendte mail til alle medlemmer
med netadresse, forhører vi os i medlemskredsen, om vor
nye webmaster skulle ”gemme” sig her. John Laursen har
meddelt, at han forlader posten efter 5 år, hvor han med
succes har opbygget og drevet vor hjemmeside, og gjort
den til klubbens omdrejningspunkt for informationer og ikke
mindst gjort den til vort ansigt ud ad til. Sådan skal det
også være fortsat, så træd roligt frem, hvem der måtte
have lyst til at drøfte posten med bestyrelsen. Bestyrelsen
har sikret sig dygtig og professionel hjælp i startfasen for
den nye webmaster. Sidste: Finn Thorden har tilbudt at
tage jobbet som klubbens webmaster.
Sæsonen er ved at styre mod de sidste arrangementer,
og bestyrelsen siger tak mange gode timer i denne sæson.

Peter Böwadt
Formand

 Formand                                   Næstformand           Kasserer
 Peter Bôwadt                      Ole Nørretranders          Jens Chr. Fahrner
 Tlf.:. 8614 1498                         Tlf.: 4830 3345                             Tlf.: 3963 0392
 Mail: formand@tr-club.dk Mail: naestformand@tr-club.dk Mail: kasserer@tr-club.dk



Årets arrangementer
Mandagsmøder
Den anden mandag i måneden fra kl. 19.00 til ca. kl.
22.00
Mødested Amager Landevej 171
Af hensyn til vore mange nye medlemmer skal vi orientere
om, at vores medlem Hans Jørgen Bach Nielsen holder
garagemøde den anden mandag i måneden. Her har du
mulighed for at få en snak omkring vores biler og sikkert
også få et svar på dine tekniske spørgsmål.

Mødet har været en tradition gennem hele klubbens 36
årige historie.
Ring dagen før på mobil tlf. nr. 2062 9379, da der kan blive
tale om aflysninger evt. kan du bede om at komme på hans
mailliste, så vil du automatisk få besked, hvis mødet bliver
aflyst eller flyttet.

Indbydelse til løvfaldstur
Søndag den 2. oktober kl. 10.00
Mødested: P-plads på Fredensborgvej umiddelbart nord
for Isterødvejen (v/Hillerød)
Arrangement: Orienteringsløb – alle kan deltage også
uøvede.
Instruktion: Kl. 11.00
Start første bil: Kl. 12.00

Praktiske oplysninger
Vi har hermed fornøjelsen at invitere til den årlige
Løvfaldstur. I år er det Austin-Healey Club's tur til at stå for
arrangementet i samarbejde med Hvidovre Motor Klub.

Traditionen tro er Dansk Triumph Automobil Klub og Alfa
Romeo Klub tillige inviteret.
Ruten er ca. 80 km. og idealtiden er 2 timer og  20 minutter.

Efter ca. 1½ times kørsel, er der indlagt en pause på 1 time
ved Esrum Kloster. Toilet og cafeteria forefindes.

Sidste bil i mål er ved Restaurant Ellegården, Ellegårdsvej
10 – 12, Sønder Strødam, Hillerød, kl. ca. 16.20. Hvor der
kan købes mad og drikkevarer.

Herefter offentligøres dagens resultat.

Tilmelding: Senest den 25. September
2011 til John Lund Jensen på mail;
lund_arnsholt@get2net.dk

Bemærk: Tilmelding SKAL ske pr. mail af hensyn til
senere fremsendelse af minikursus/startkort.
Tilmeldingen skal indeholde oplysning om: Fører –
observatør – bilmærke/model – reg.nr.

Pris: Kr. 0,00

Med venlig hilsen
Austin-Healey Club Denmark

Kør i garage Jylland
Søndag den 9. Oktober kl 10.00
Mødested: Ved pendler-P-pladsen afkørsel 24 Låsby på
rute 15.

Vi kører en tur i det østjyske landskab på ca. 90 km. og
nyder vores medbragte fortæring et passende sted, alt
efter vejret. Vi ses forhåbentlig til en hyggelig tur, inden
TRén vinterparkeres.

Tilmelding senest  den 2. Oktober til  Bay Jacobsen
Tlf. 8689 1971 eller jhbay11@hotmail.com

Mortens and
Lørdag den 12. november kl. 13:00
Mødested: Menighedshuset, Kirkepladsen, Esbønderup

Traditionen tro inviterer klubben til andespisning i det
idyliske Esbønderup, hvor menighedshuset ligger klods
op af byens gadekær.



Vi har lovet ikke at gøre gadekærets
ænder fortræd, så andebrysterne - I skal
nyde - må indkøbes i et supermarked.
 Mange af jer vil givet vis ankomme efter
en smuk køretur gennem
Gribskovområdet, hvilket helt sikkert
frembringer den gode appetit.
Drikkevarer medbringer I selv, og prisen
for maden er kr. 60,-, som betales
kontant på stedet.

Tilmelding til kasserer Jens Chr. Fahrner på email
fahrner@live.dk eller tlf. 3963 0392 senest mandag
den 7. november.

Julestue i garagen på Amager
Søndag den 4. december kl. 14.00
Mødested: Amager Landevej 171, København S
Som sædvanlig medbringer man lidt mund-godt og vin til
gløggen. Til orientering for nye medlemmer, så er Aase og
Hans Jørgen absolutte veteraner i TR-klubben, idet de var
med til at stifte den. Der vil derfor være mange historier at
få i dette forum.

Tilmelding til Hans Jørgen senest den 30. november
på tlf. 2062 9379.

Videoaften hos kassereren
Tirsdag den 17. januar 2012 kl. 19:00
Mødested:Exnersvej 7, 2930 Klampenborg.

Jens Chr. Fahrner har gennem mange år brugt videoen
flittigt på diverse klubarrangerede ture. På opfordring har
han indvilget i at vise nogle af disse klip for interesserede
medlemmer.
Fremvisningen foregår under private former i hjemmet på
Exnersvej 7, 2930 Klampenborg.

Tilmelding senest den 10. januar til Jens Chr. Fahrner
på mail: fahrner@live.dk eller tlf.: 39 63 03 92.

Årstræf den 15-17. juni 2012

Da der var stor tilfredshed blandt deltagerne i Årstræf
2011 på DSB Kursuscenter i Nyborg, har vi besluttet at
gentage succeen i 2012.
Kursuscenteret ligger på Knudshoved helt ud til vandet
med en meget flot udsigt.

I kan allerede nu sætte kryds i næste års kalender og
glæde jer til nogle gode køreture i det fynske.
Der vil være mulighed for en ekstra overnatning fredag
den 15. juni 2012 for dem, der måtte ønske det.
Udførlig information om program, priser og tilmelding
følger senere.

Aase med Charlotte

Billed taget hos et travlt medlem

DSB Kursuscenter

Stelvio Passet 2757 moh



Koordinatorer:
Øst: Peter Jørgensen Vest:  Bay Jacobsen Udenlands: Henrik Vikelgaard
        Tlf: 4021 7113                                           Tlf: 8689 1971                                           Tlf: 4648 0433

Nødråb fra redaktøren
Nu da vi er gået ind i den første  efterårsmåned er det tid
at tænke på stof til klubbladet. Jeg opfordrer jer til at sende

artikler ind, om de aktiviteter I har været med til,
rejsebeskrivelser med jeres TR, tekniske artikler m.v.. De
artikler I evt. skriver, skal skrives som tekst og billederne
sendes som separate filer. I skal ikke bruge tid på at sætte
artiklen op med tekst og billeder, da det derved tager
længere tid for redaktøren, at redigere det færdige blad.
Indlæg sendes til: Ove Pedersen mail: ovped@live.dk
senest  den 1. november eller efter aftale

TR 4 har 50 års fødselsdag i år

Ny kørehjelm

Det forlyder fra en pålidelig kilde i TR-klubben, at et
medlem på grund af den våde sommer er i gang med at
udvikle en ny kørehjelm, som både skulle være vandtæt
og fornuftig tempereret, redaktøren har  fået adgang til
udviklingsafdelingen og kan som det første  vise et foto af
prototypen

Skal vi køre under?

         Mail: pj@jorgensen-sonner.dk                  Mail: jhbay11@hotmail.com                 Mail:TR@vikel.com



Hovedkonklusioner fra medlemmernes svar til de 13 spørgsmål i
Spørgerunden

25 svar (= 12,5% af medlemmerne) er lagt ind i en rapport, der giver overblik på alle svarene på hvert
enkelt af de 13 spørgsmål.

Hovedkonklusionen for alle svarene er en rimelig tilfredshed med klubben, dens styring og arrangementer,
og der er mange meget konkrete ønsker, idéer og begrundede forslag fra både de tilfredse og de
utilfredse omkring mulige forbedringer. Dertil kommer de ”skarpe” og velmenende skud, som skærper
opmærksomheden på særlige forhold i klubben, som vi skal lære af.

De tre ”gamle” medlemmer af bestyrelsen, Ole Nørretranders, Jens Chr. Fahrner og Jens Henrik Bay
Jacobsen har grund til tilfredshed, og er sammen med de to nye medlemmer, Peter Jørgensen og Peter
Böwadt, klar til at tage fat på det videre arbejde sammen med vore supportere Ove Pedersen og Henrik
Vikelgaard.

Vi er glade for og meget tilfredse med alle de gode idéer og forslag, som vi vil  inddrage i klubarbejdet.
Derfor er der allerede på bestyrelsesmødet den 28.8.2011 truffet de første beslutninger på baggrund af
medlemmernes forslag.

Tager vi de nøgne resultater ser de ud som følger:

 1.  Hvorfor medlem?  36% Køb af TR
   36% Møde ligesindede, tekn. erfaringer
 2.  Forventninger? 20% Fællesoplevelser, se også spørgsmål 6.
   40% Meget mere teknik og vedligeholdelse
 3.  Lever klubben op til forventninger? 48%  Ja
   16%  Nej, 24 forslag og meninger
 4.  Aktiviteter du har været tilfreds med? 56% Teknik
   44% Forslag og meninger
 5.  Aktiviteter du har været utilfreds med? 56% Nej, ingen utilfredshed
   64%  Har forslag og meninger omkring mangler
                           og muligheder
 6.  Ønsker til klubbens aktiviteter? 80% Har konkrete forslag og anbefalinger
            primært på teknik og samvær (det sociale)
 7.  Mening om Newsletter 84% OK
   32%  Har konstruktive forslag
 8.  Mening om Bladet 64% Tilfredse
   60%  Har forslag og meninger
 9.  Mening om hjemmesiden 64% Tilfredse
   60%  Har forslag og meninger
 10. Lever klubben om 5 år? 52% Ja
    Næsten 100% har forslag og meninger
 11. Er du medlem om 5 år? 80% Ja
   20%  Har forslag og meninger
 12. Organiseringen fornuftig? 72% Ja
   20%  Har forslag og meninger
 13. OK at stille disse spørgsmål? 80% Ja
   28%  Har forslag og meninger

Peter Böwadt
Formand TR Club DK



Har du støj fra dine sideruder.
En lille gennemgang af alle Triumph TR4 til TR6 på
det årlige træf på Gavnø, viste at ca. 50 % manglede
en gummiliste på forruderammen, hvor der ellers
skulle være to.

Den omtalte gummiliste, er normalt ikke monteret på
TR4 og TR4A, da disse to modeller var udstyret med
to separate lister, til tætning mellem dør og karosseri.
Som tiden er gået, er holderen til gummilisten rustet
væk,da det også har været svært at få fat i de originale
lister til disse to biltyper, har mange skiftet over til
den type lister, som bruges på TR5 og TR6, som er
kombineret stof og gummiliste. Ved overgangen til
denne liste er der  mange, der har glemt at få den
ekstra vindueliste monteret.  Flere af de TR5 og
TR6ere jeg så, manglede også den omtalte liste.

Hvad betyder det så hvis listen ikke er monteret, hvis
du altid kører med sideruderne nede betyder det intet,
men kører du med sideruderne rullet op, vil du få
mere vindstøj i kabinen, da der vil blive presset luft
og evt. vand  ind mellem sideruden og den liste der
sider klemt ind over forruderammen. Den ekstra liste
holder også sideruderne bedre fast, således at de ikke
rasler, hvis du kører over ujævnheder i vejen.
Den ekstra liste, giver også en bedre luftstrøming
langs sideruden, hvilket også er med til at nedsætte
vindstøjen.

Bestillingsnummer fra Moss husk der skal bruges
to stk.
620913 £12.36 SEAL, upper ‘A’ post, thick sponge type
2 alternatives, fit in pairs

620913 er en kraftigere liste end den der er vist på
billederne , og er udført af et massivt blødt
gummimateriale.

620403 £4.59 SEAL, upper ‘A’ post, thin rubber type
2, er lig med den liste som er vist på fotografiet.

Ombygning til elektrisk bremsekontakt.

Da jeg en dag skulle køre i min TR4, opdagede jeg, at
den hydrauliske kontakt i bremsesystemet var gået i
stykker, jeg besluttede mig derfor at ombygge
systemet til en elektrisk  kontakt ved bremsepedalen,
som anvendes på de nyeste modeller. Se foto

Lidt tekniske tips af Ove Pedersen

Underguppe teknik: Andet



Hvad gør man når de forreste tæpper er slidte.

Af Ove Pedersen

Efter nogle års brug, var tæpperne i min TR4 ved fører og
passagersiden slidte, da det tæppesæt  der bliver leveret
fra f.eks. Moss, ikke er udført af et særligt slidstærk
materiale. Derfor sker der normalt det, at de tæpper der er
monteret under instrumentbrættet i  fører og passagersiden
bliver tyndslidte før resten af tæpperne er tjenlig til
udskiftning.

Ønsker du at udskifte disse tæpper, er de ikke beskrevet
separat  i Moss TR2-TR4 kataloget og det vil  heller ikke
være den bedste løsning at udskifte disse tæpper til de”
originale”,  der som beskrevet ikke er særlig slidstærke,
alternativet vil derfor  være at købe nogle ekstra måtter hos
Moss og lægge dem oven på de slidte måtter.

For mit eget vedkommende, var der bare det problem, at
de måtter som købes gennem Moss alle er sorte, men jeg
har røde tæpper i min TR, jeg er godt klar over at det kan
være svært at få den samme farve igen, men mine tæpper
skulle under alle omstændigheder være Røde.

Som formand, havde jeg fået en henvendelse fra
virksomheden Bilmaatten.dk som påstod at de kunne
levere skræddersyede luksusmåtter til alle biler og i
forskellige farver. Jeg kontaktede derfor virksomheden og
bestilte måtter til fører og passagersiden til min TR4 og da
de påstod at de kunne levere bagagerumsmåtter, bestilte
jeg en, da jeg ikke før havde set en sådan til salg. Efter
min bestilling blev jeg hurtigt kontaktet af ejeren af firmaet
Mikael Rosendal, der kunne fortælle at de ikke havde
skabelonerne til min bil, men hvis jeg kunne levere
skabelonerne kunne jeg få tæpperne udformet ,som jeg
ønskede dem.  Mikael hentede personligt skabelonerne
og efter ca. 8 dage modtog jeg de nye tæpper, tæpperne
i kabinen passede 100% og da de er udført i et meget
bedre materiale end de originale, ligger de også betydelig
bedre fast og de har ikke flyttet sig en millimeter efter 3500
kilometers kørsel,  på vores ferie til Italien her i sommer.

De skabeloner til kabinen som Bilmaatten.dk nu har
liggende passer til alle TR4 – TR6 og svarer i størrelse og
udformning til de måtter som originalt er blevet monteret
idin TR, mens måtten til bagagerummet kun passer til TR4
og TR4A, kører du andre modeller, kan du lave en
skabelon over dit bagagerum, så er jeg sikker på, at

Bilmaatten.dk vil være behjælpelig, med at få udarbejdet
en måtte, som du vil blive glad for.

Hvad koster måtterne så, hvis du ønsker et sæt bundmåtter
og en bagagerumsmåtte til en TR4 – TR4a koster det kr.
785,- inkl. moms + forsendelse kr. 69,50  evt. tilkøb ekstra
hæleplade brodering eller fastgørelse er prisen på
hjemmesiden, minus medlemsrabat på 10%
Ordrerne skal lægges ind på hjemmesiden
www.bilmaatten.dk , og i notatfeltet til sidst skrives aftalen.
F.eks: Måttesæt inkl. hæleplade kr. 785,-,TR klub, således
at Bilmaatten.dk er klar over hvad det er. Bestillingen skal
lyde på 2 luksusvelour formåtter varenr. 110  og 1
bagagerumsmåtte varenr. 120 og 1 hæleplade varenr. 950.
I er nødt til at acceptere den fulde pris på dankortet, som
i dette tilfælde vil blive kr.1337,- men Bilmaaten.dk trækker
selvfølgelig kun det der er aftalt. Hvis det bekymrer nogle
af jer kan I alternativt indsætte pengene direkte på
Bilmaatten.dk konto, men på den måde er I faktisk meget
dårligt sikret, da det så pludselig ikke er blevet et netkøb,
og netkøb er faktisk den handelsform der sikrer kunderne
bedst. Det ville selvfølgelig være bedst, hvis I selv kunne
påføre rabatten, men det er desværre ikke muligt.
Ønsker I kun formåtter, kan I gå direkte ind på
hjemmesiden www.bilmaatten.dk  og bestille disse separat,
men husk at skrive at I er medlem af TR-klub dk da I derved
får 10% rabat på købet. Prisen for et sæt luksus velour
bilmåtter  er kr. 489,- + evt. hæleplade brodering m.m .
minus 10%rabat + forsendelse   .


