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Formanden har ordet
2012 lægger ud med den første præsentation af årets
arrangementer, som er ganske omfattende takket være
mange gode idéer og initiativer uden for bestyrelsen.
Har du ønsker om at vide noget om, hvad der sker uden
for selve TR Club DK, har vi lagt lidt ind i præsentationen,
så du kan søge ind på nettet og blive inspireret. Kontakt
andre medlemmer i dit område og søg sammen om at få
supplerende oplevelser og kontakter.

Vi har i eget klubregi søgt at efterleve de ønsker som
medlemmerne har meddelt os mht. fællesoplevelser med
socialt samvær og mere fokus på nye og nyere med-
lemmers interesser.
På det tekniske plan har det vist sig mere vanskeligt at
imødekomme ønskerne. Det arbejder vi videre med, for
det er vigtigt!

Vi har taget initiativer til markedsføring via messe-
deltagelse og dermed mere synlighed, så omverdenen
bliver mere opmærksomme på TR Club DK.
Det er selvfølgelig os alle, der som medlemmer kan lade
et ord falde om klubben i vennekredse og i andre
sammenhænge og dermed skabe interesse for klubbens
aktiviteter og fælleskab.
Og vi skal ikke blot fortælle, men også stille spørgsmål til
dem, der måtte være interesserede, så vi oplever, hvad
potentielle nye medlemmer ønsker af klubben.
Vore biler – din TR – vækker jo altid opmærksomhed og
giver ofte anledning til en god TR-snak med nysgerrige
bilentusiaster. Og så har du muligheden for at fortælle
om de gode oplevelser vi har med vore biler og gode
sociale samvær. Har du samtidig en ”flyer” – klubomtale
– i bilen, har du også et visitkort, der giver adgang til vor
velfungerende hjemmeside! Ring til bestyrelsen, og vi
sender dig nogle ”flyers”!

I 2015 er TR Club DK vært for det internationale TR træf,
og vi er ved at pejle os ind på både stedet, hvor det skal
afholdes og alle de store og små opgaver, der skal løses.
I god tid? Jo, måske og dog, når vi ser på omfanget af
opgaven, er det såmænd ikke for tidligt at begynde
planlægningen.
I år holdes det internationale træf i Schweitz, og vi er tæt
på deadline – 15. marts for tilmeldinger. Vi har 7 pladser,
og muligheden for at deltage er stadig tilstede! Kontakt
Henrik Vikelgaard, TR@vikel.com

Det er glædeligt for os alle, at TR Club DK lever og lever
godt både medlemsmæssigt og økonomisk.
På den kommende generalforsamling den 15. april – se
indkaldelsen i dette Newsletter – får du lejlighed til at få
en status og til at få en god snak om klubben. Mød op og
giv dit besyv med! Det er vigtigt for bestyrelsen, at vi
træffer de rigtige beslutninger, som du forventer, at vi
gør! Derfor skal vi hele tiden være vidende om, hvorvidt
dine forventninger bliver indfriet!

Det er meget glædeligt, at mange medlemmer har taget
og tager initiativer, kommer med idéer og deltager aktivt i
gennemførelserne af disse gennem arrangementer,
møder, træf m.m.
Har du behov for at drøfte en idé, så husk at bestyrelsens
telefoner og mailadresser altid er åbne for en snak om
klubbens arbejde og nye tiltag, som vi alle skal have
glæde af.

Det bliver en god sæson også i år og bestyrelsen glæder
sig til at komme ud at køre og være sammen om de gode
oplevelser som programmet i dette Newsletter lægger op
tilJ

Vi ses til generalforsamlingen og til arrangementerne!

Med venlig hilsen  og ønske om en solrig sommer →

Peter T. Böwadt
Formand
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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  svar på dine tekniske spørgsmål. Mødet har været
en tradition gennem hele klubbens 37 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.

Teknik aften "Smøremidler fra Lindemann"
Torsdag den 23. februar  kl. 18.00
Mødested: Lindemann  Enhøjsvej 16 - 20, 3450
Allerød www.lindemann.dk
Så er TR-Club.dk på banen igen, med en teknisk aften
som som vil foregå hos firmaet Lindemann i Allerød, hvor
vi skal høre en masse om smøremidler til vores kære TR
biler. Til jeres orientering er det smøremidler som HKH
Prins Joachim anvender i sin Cortina racer.
Program for aftenen
• Præsentation af Lindemann ApS
• Information om luminition
• Gennemgang af de forskellige produktlinjer:
    Motor
    Transmission
    Brændstof
    Smørefedt
• Fri debat
Der vil under arrangementet være mad og drikke !
Tilmelding skal ske til Peter Jørgensen pj@jorgensen-
sonner.dk eller tlf.: 4021 7113, senest 19. februar

Teknik aften "Vi blæser nyt liv i dine gamle
dele!"
Onsdag den 28. marts  kl. 19.00
Mødested: HS Blasting, Håndværkervej 7,
4652 Hårlev (14km syd for Køge)
Så er vi i TR-club.dk igen klar med en teknisk aften, som
denne gang handler om blæsning af dele.

Som ovennævnte slogan antyder det, kan firmaet
overfladerenovere lidt af hvert - fra autodele til
havemøbler. Kun fantasien sætter grænser. Derfor
henvender aftenens emne sig ikke udelukkende til
mændene i klubben.
Denne familievirksomhed tilbyder ved skånsom blæsning
med diverse blæsemidler, at forvandle medtagne emner
inden for såvel jern og andre metaller, som træ, plast og
murværk mv.
Af blæsemidler kan det bla. nævnes noget så eksotisk som
bagepulver og knust lava.
Man udfører desuden opgaver i drejning og fræsning.
Far og Søn, som ejer firmaet, vil tage imod os, og over en
kop kaffe fortælle om firmaet, deres arbejdsmetoder og
muligheder, vise resultater med et slideshow, samt
demonstrere lidt blæsning.
Nogle effekter vil være lagt frem til beskuelse af "før og
efter", ligesom blæsemidlerne kan tages i øjesyn.
Se meget mere om det alsidige firma på
http://www.hsblasting.dk
Tilmelding skal ske til Peter Jørgensen på
pj@jorgensen-sonner.dk eller 4021 7113, senest den
21. marts

Livsstilsmesse for hele familien
Roskilde Kongrescenter
Møllehusvej 14, 4000 Roskilde åbner portene den 31.
marts kl.11-17 - samt den1. april kl.10-16

Det er 10. gang der afholdes Kreativ Hobby Messe her.
Nyt er udstillingen: Krom-Lak og Læder med Sjældne
biler/ Vintage biler, Amerikaner biler, Veteran biler.
Motorcykler, Knallerter og Klubber. Alt under et tag.



Her vil TR Club DK deltage med en stand. Vi udstiller med
3 TRere: Karin Jørgensens TR 3A-Roald Ammentorps
TR6 chassiramme med motor-gearkasse og bagtøj- samt
Gorm Schmidts TR 6 PI.
Tag familien med og besøg os. I de 3 haller er der mange
andre hobbyudstillinger, herunder dronningekunst, samt
kunsthåndværkermarked med arbejdende stande se
linket: http://www.messeriroskilde.dk/31487
Denne TR stand er en prøveudstilling, da vi også vil vise
TR Clubflaget  ved udstillingerne:
Bilmesse og Brugtmarked i Fredericia Hallerne den 20.-
21. okt. samt Biler i Bella i samarbejde med DVK den
25.-28. okt.
Besøg vores stand i Roskilde, og gerne med ris/ros, så vi
kan lave de kommende udstillinger endnu bedre.
Vi ses på TR standen.
Rabatbillet på 50 kr. til klubmedlemmer kan rekvireres ved
henvendelse til:
gormschmidt@webspeed.dk - eller på tlf. 4675 7644
Gorm Schmidt

Generalforsamling:
Søndag den 15. april kl. 13.00
Sommer’s  Automobil Museum,
Mødested: Nærum Hovedgade 3, Nærum

Dagsorden iflg. vedtægterne:

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

· Ole Nørretranders, næstformand: Villig til
genvalg.

· Jens Chr. Fahrner, kasser: Villig til genvalg.
· Søren Enghave Larsen, revisor: Villig til genvalg.
· Valg af suppleant, da Jørgen Bomberg, ønsker at

træde ud.
 8. Eventuelt
Regnskab vedlagt, se bilag
Forslag til dagsorden samt kandidater til bestyrelsen,
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.
80,- for deltagelse i frokosten.
Tilmelding til frokosten sendes til formand@tr-
club.dk eller på tlf.: 4089 1498 senest den 9.
april.

Forårstur i Lejre
Lørdag den 21. april kl. 09.30
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 17. april

Kør ud af garage i Jylland .
Søndag den 22. april kl. 10.00.
Mødested: Pendlerpladsen afkørsel 24 Låsby
(Herning-motorvejen).

Turen er på ca. 100 km. Efter at have nydt det dejlige
landskab, tager vi på Låsby Kro og spiser frokost.
Tilmelding skal ske til Bay Jacobsen
jhbay11@hotmail.com eller tlf.: 8689 1971 senest 15.
april



Teknisk aften øst, hos Ford i Lyngby.
Torsdag den 26. april kl.18.00 – 22.00
Mødested: Ford forhandler Bjarne Nielsen A/S,
Firskovvej 29, Kgs. Lyngby.

Vores medlem Jørgen Bomberg, og Ford i Lyngby inviterer
igen TR Club DK's medlemmer til teknisk møde, aftenen
startes med en orientering om virksomheden og dens
produkter.
Planen  er som vi har gjort før,  at der tages udgang-
spunkt i jeres biler, og der vil være mulighed for at få jeres
Triumph op på en lift, eller ind på værkstedet, hvis der er
noget som skal undersøges. Ellers er det op til jer, at
komme med spørgsmål, eller erfaringer omkring jeres
Triumph, så alle kan få glæde af de erfaringer, som
mange ligger inde med.
Til at svare på  spørgsmål, vil der også være medlemmer
fra klubben til stede med lang erfaring i Triumph TR-biler.
Har I nogle emner som I kunne tænke jer at få taget op
omkring TR-modellerne denne aften, så send en mail til
Ove Pedersen ovped@live.dk, så vil han prøve at finde
nogle der kan afklare spørgsmålene, evt. spørgsmål skal
sendes senest en uge inden mødet.
Medbring praktisk tøj, da der vil være alle tiders mulighed
for at blive snavset.
Tilmelding skal ske til Peter Jørgensen på
pj@jorgensen-sonner.dk eller 4021 7113, senest den
23. april

Teknikmøde Jylland ”Hjælp til selvhjælp”
Mødedato og sted er ikke endeligt fastlagt.
Besked om sted og tid kommer enten via mail eller i
næste NewsLetter.

Møde vil omhandle tekniske problemer på baggrund af
medlemmernes oplevelser, og hvordan de skal løses.
Medlemmer opfordres til at kontakte Bay og formanden
med konkrete tekniske ønsker, der kan bearbejdes enten
før eller under mødet.
Bay 86 89 19 71 jhbay11@hotmail.com
Formanden 40 89 14 98 formand@tr-club.dk

Jesperhus Blomsterpark åbner
Fredag den 4. maj kl. 10.00

I 2011 var der 343 flotte veteranbiler til udstilling...
Vil I være med til at gentage successen, så kom til
Jesperhus Blomsterpark, hvor I kan nyde en dejlig
dag med bl.a. Pirat-  og legeland, Zoo  og 4D-
biograf, mens  jeres  biler  står  til udstilling i de
smukkeste omgivelser!
Det er GRATIS for én veteranbil (min. 35 år) inkl. 4
personer. Er I flere personer i bilen, koster det kr.
120,- pr. person (normalpris kr. 175,-).
Mødetidspunkt for bilerne er mellem kl. 9 og 12.
Husk  at tilmelde jer klubvis med  navn  på chaufføren
og antal personer i bilen
Vi har  flere forskellige spisesteder i Parken, men  I
kan  også medbringe egen madkurv. Kender I til
andre naboklubber, familie eller venner, der deler
samme bil-interesse,så giv endelig denne invitation
videre  til dem. - Og ønsker I at bo på Jesperhus
Feriecenter hele weekenden, giver vi  500 kr. i rabat
på opholdet.
Kontakt Karin på mail  eller tlf. 9670 1400 og hør mere.
Vi glæder os til at se jer!
Tilmeding gennem formanden formand@tr-club.dk
eller på tlf.: 4089 1498  senest den 25 april

Forårsmønstring på Kastellet København
Søndag den 6. maj kl. 13-16
Mødested:Edel Sauntes Allè. ved Fælledparken kl.
11.30.



Efter hyggelig dæksparkning kører vi i samlet kortege kl.
11.45 til Kastellet. Her parkerer vi sammen med andre
ligesindede med hang til nostalgiske køretøjer.
Tilmelding: ingen.

Græsted Veterantræf
Søndag  den 27. maj, kl. 08.30 - 09.00
Mødested: Pilevangsvej 33, 3300 Frederiksværk
http://www.veterantraef.dk

II lighed med de sidste 2 år vil vi gerne invitere til
morgenmad med efterfølgende fælleskørsel til Græsted
Veterantræf. Træffet afholdes i år i Pinsen der er i dagene
lørdag 26. maj til mandag d. 28. maj og vi har valgt
søndagen til deltagelse da det er den første hele
åbningsdag og samtidigt giver det mulighed for en fridag
mandag.
Hvor:
Vi mødes til morgenmad og en Gl. Dansk i haven i vores
sommerhus
Hvornår:
Morgenmaden forventes klar kl. 8.30 - 9.00 og vi forventer
fælles afgang omkring kl. 10.00 (Træfpladsen åbner for
publikum kl. 11.00 og der kan være kø ved indkørslen men
vi håber, at vi rammer nogenlunde uden om værste ”rush
hour”)

Yderligere info omkring pris og endelige praktiske detaljer
følger på hjemmesiden til maj. I tilfælde af overvejende
sandsynlighed for heldagsregnforbeholder vi os ret til, at
aflyse arrangementet.
De bedste TR hilsner
                                               Susanne & Jørgen

Pinsetræf i Tyskland – Papenburg
Fredag - mandag den 25.-28. maj (pinsen)

Træffet arrangeres af den tyske Bremen gruppe og
afholdes i Papenburg, der ligger vest for Bremen tæt på
den Hollandske grænse.
Alle informationer kan søges på den Tyske hjemmeside
på www.TR-Register.de

Jens Høstrups forårsløb
Søndag den 3. juni 2012
Mødested: kl. 09.00 mødes vi til morgenkaffe i
Indelukkets Restaurant Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg

Starten går kl.10.30
Vi skal køre en smuk tur bl.a. i området omkring
Silkeborgsøerne.
Via Laven og Ry sætter vi så kursen mod Skanderborg
hvor vi skal besøge den nyrestaurerede Vestermølle. Her
skal vi nyde vores frokost i deres nye restaurant og
derefter, i hold af ca. 25-30 personer, får vi så en guidet
rundvisning, hvor vi bl.a. skal se deres museum og
samtidig får vi mulighed for at se møllen arbejde. Vi skal
ligeledes se special udstillingen fra Dansk
Landbrugsmuseum, Gl. Estrup.
Efter rundvisningen serveres der eftermiddagskaffe med
efterfølgende præmieuddeling og vi forventer at kunne
afslutte løbet ca. kl.17.00. Løbets længde: ca.70 Km.
Prisen for hele engagementet, ekskl. drikkevarer Kr.300,00
for voksne og børn under 12 år halv pris.
Turen afholdes under Dansk Veteranbil klub og TR Club
DK 's medlemmer har fået invitation til at deltage
OBS! Der er kun plads til max.50 Køretøjer!
Husk derfor at tilmelding er først til mølle. Tilmelding
og betaling: Danske Bank (3636) 3664 030055
OBS!  Man er IKKE tilmeldt før betaling er modtaget.
Jens Høstrup Tlf.75 66 58 98 E-Mail Jens-NSU@c.DK
3. juni



Klassisk køredag – Store køredag.
Tirsdag den 5. juni , grundlovsdag
Mødested: Turen starter hos Karin & Peter Jørgensen,
Hovmarksvej 17, Ringsted kl.09.00

Traditionen tro, åbner Karin & Peter garagen, og vi starter
med fælles morgenbord med kaffe, rundstykker, samt
dækspark ad libitum.
Med udgangspunkt fra hjemmeadressen, går turen rundt i
det midtsjællandske, hvor vi bl.a. skal på knallertmuseum i
Glumsø, vi skal besøge gardehusarregimentets veteran
panser og køretøjsforening i Næstved, vi skal køre rundt i
landskabet, og vi slutter ved Sorø sø, hvor vi samles med
mange andre veteranbiler på den store plæne ned mod
søen.   Arrangementet forventes at slutte ved Sorø sø ca.
kl. 17.00 , køreturen bliver på ca. 80 km.
Ved tilmelding husk at oplyse: Navn(e) og antal
personer, bilmærke/type, registreringsnummer, mobil-
tefonnummer, mailadresse.
Husk at medbringe:t Tæpper/stole, kaffe, madpakke og
drikkevarer.
Priser: Selve arrangementet er gratis, der skal dog betales
indgang/entre i forbindelse med knallertmuseum kr. 30,- og
gardehusarregimentets veteran panser kr. ?
Tilmelding til: Peter Jørgensen tlf.: 4021 7113. Mail:
pj@jorgensen-sonner.dk senest den 28. maj

Store køredag Jylland Wedelslund
Tirsdag 5. juni
www.wedelslundgods.dk

Gisselfeld Klassisk Motorshow
Søndag den 10.  juni kl. 10.00 - 16.00
www.gisselfeld-kloster.dk

Da der i år er dato sammenfald mellem motorshowet på
Gavnø og Gisselfeld har bestyrelsen i år taget den
beslutning at  vi kan mødes på Gisselfeldt.
Lidt information om Gisselfeld Klassisk Motorshow .
Alle klassiske køretøjer biler, motorcykler, knallerter mv. er
velkomne til at komme og udstille.
Alle udstillere skal være på deres anviste pladser i Parken
kl. 9.45. Deltagelse for udstiller og ledsager (altså 2
personer pr. bil) er gratis samt børn under 15 år.
Det er tilladt at medbringe forplejning til eget brug, men der
vil også være muligheder for at købe mad, drikkevarer,
kaffe mv.
Desuden vil der være forskellige salgsboder både til hende
og ham.
Såfremt man ønsker at parkere samlet, skal
tilmeldingen ske samlet. Så hvis i ønsker at vi skal
vise flaget for TR Club dk, så tilmeld jer Ove Pedersen
ovped@live.dk eller tlf.: 4399 5997 senest 25. maj

Årstræf Nyborg
Fredag til søndag den 15. - 17. juni kl.10.30
DSB KURSUSCENTER KNUDSHOVED, NYBORG
Mødested Fyrvej 1, 5800 Nyborg.
http://www.kursuscenter-knudshoved.dk/

FORELØBIGT PROGRAM FOR TR-ÅRSTRÆF 2012
Lørdag den 16. juni:
Kl. 1030:  Ankomst til kursuscentrets parkeringsplads.
Indkvartering og aflevering af bagage.
Kl. 1100:  Køretur efter nærmere direktiver, herunder
frokost i det grønne.
Kl. 1500:  Forventet hjemkomst.
Kl. 1500 – 1700: Samling af køretøjer og concour efter
nærmere anvisninger.



Kl. 1700 – 1830: Fri manøvre, herunder mulighed for
badning, da centret ligger lige ud til den fineste
sandstrand.
Kl. 1830:  Velkomstdrink.
Kl. 1900:  3-retters menu, drikkevarer for egen regning.
Herefter kaffe og selskabeligt samvær med mulighed for
dans.

Søndag den 17 juni:

Kl. 1000:  Afgang mod Vissenbjerg.
Kl. 1100:  Besøg på automobilmuseum.
Kl. 1400:  Frokost et endnu ikke kendt sted i nærheden.
Kl. 1500:  Afslutning.

Pris for arrangement incl. hotel, spisning og
entrebilletter, men ekskl. drikkevarer:
Pr. person i dobbeltværelse: kr. 775,-
Pr. person i enkeltværelse: kr. 975,-
Pr. person uden overnatning: kr. 475,-
Pr. person uden overnatning og turdeltagelse: kr. 300,-.

Kørselsvejledning:
Fra Sjælland: Benyt afkørselen efter broen mod Nyborg
C. Herefter t.v. ad Storebæltsvej ca. 200 m. Efter OK tank
drejes t.v. ad Slipshavnsvej forbi Sct. Knuds Golfklub.
Hold til venstre forbi gl. færgeopmarcheringsbåse og t.v.
ad Fyrvej.

Fra Jylland og Fyn: Benyt afkørsel før broen mod Nyborg
C. Herefter t.h. ad Storebæltsvej ca. 100 m. Efter OK tank
drejes t.v. ad Slipshavnsvej forbi Sct. Knuds Golfklub.
Hold til venstre forbi gl. færgeopmarcheringsbåse og t.v.
ad Fyrvej.

Ekstra:
Mulighed for ankomst om fredagen med fælles middag og
2 retters menu for egen regning.
Endelig tilmelding og betaling skal være foretaget

senest den 16. april, tilmelding sker på den
vedhæftede indmeldelsesblanket eller ved at sende en
mail til noerretranders@ofir.dk med de tilsvarende
oplysninger.

Sommer i Ringsted – Classic Cars.
Lørdag den 16. juni, kl. 10.00 – 13.00
Mødested: Torvet i Ringsted.

Traditionen tro, danner Ringsted bymidte rammen om en
udstilling af klassiske biler, som er delt op i en klasse for
amerikanske og en klasse for europæiske/øvrige. Sidste år
var der ca. 100 biler udstillet, og publikum kan alle stemme
på den bil de syntes bedst om, og vinderen får en stor
pokal med hjem.
Arrangørerne er vært for lidt mad og drikke på dagen til alle
udstillerne.
Under hele udstillingen vil der være levende musik, der vil
være borde og stole, hvor man kan nyde en fadøl.
Selve arrangementet er gratis.
Se mere info: www.ringsted.dk (sommer i Ringsted)
Mødetid og forventet sluttid:
Der kommer nærmere info efter din tilmelding, men vi
plejer at mødes, så bilerne kan være på rette plads inden
kl. 10.00, inden alle tilskuerne kommer. Arrangementet
plejer at slutte kl. 13.00 med kåring af publikums favorit.
Ved tilmelding husk at oplyse:
Alle oplysninger vil fremgå at tilmeldingsblanket som vi
eftersender ved tilmelding.
Husk at medbringe: nærmere info følger efter tilmelding.
Seneste tilmelding: nærmere info følger, tilmelding til:
Peter Jørgensen tlf.: 4021 7113
mail: pj@jorgensen-sonner.dk



Hans & Tonny´s Brunchtur
Søndag den 24. juni kl. 10.00
Mødested: Fjordvej 31, Høll, 7080 Børkop.

H&T inviterer igen i år til brunch med efterfølgende tur i det
smukke Vejle fjord område.
Sct. Hans aften lørdag kan evt. fejres hos Hans og Tonny.
Der er Bed and Breakfast muligheder i området.
Tilmelding til brunch og evt. aftaler om lørdag aften
direkte til H&T på tlf. 4052 2121 h.holm@sol.dk

Svensk Sportsvognsmøde på Ring
Knutstorp
Dato: Lørdag den 7. juli
Mødested: Havnehytten Kastrup Digevej. Den ligger
for enden af Amager Strandvej. kl. 8.00

Dette arrangement på Ring Knutstorp er jeg blevet
anbefalet af den svenske formand Bengt Nylèn. Vi er nogle
stykker, som vil tage derover i år. Der køres historisk race
den 6-8. juli.
Den 7. juli arrangeres der i denne forbindelse et
orienterings løb. Der plejer at være ca.100 deltagende
sportsvogne og heraf mange TR biler. Under løbet indgår
der nogle opgaver, som også de danske deltagere vil
kunne forstå. Efter løbet samles bilerne inde på bane
området. Der er speciel parkering for TR bilerne.
På Ring Knutstorps hjemmeside er der mange nyttige
oplysninger. Her er billeder og videoer på You Tube fra
racene: http://www.ringknutstorp.com/. Arrangør er MSCC.
Mere information se på: http://www.sportvagnsmeeting.se/
Linket er ikke opdateret med detaljerede oplysninger
endnu. Mere info i næste Newsletter.
Adressen er: AB Motorbanan Ring Knutstorp 26023 Kågeröd.
Tilmelding senest den 12. juli til Peter Jørgensen:
pj@jorgensen-sonner.dk eller tlf: 4021 7113

 Thulinträffen 2012 i Landskrona
Lørdag den 21. juli kl 10 - 16.00
Mødested: Ved ”Havne Hytten”, Kastrup Digevej
(Gl.Lystbådehavn lige før Broen) kl. 08.00

Også i år arrangeres fælles tur til Thulinträffet i Landskrona.
Den danske TR Club er specielt inviteret med hertil af den
svenske TR Club.  Det foregår omkring Citadellet midt i
byen. Mange af os har deltaget i dette hyggelige
arrangement de sidste 10 år sammen med vore svenske
venner. Der kommer mange fine biler,campingvogne,
motorcykler samt knallerter, som man ikke ser på lignende
udstillinger i Danmark. Desuden er der morsomme indslag
som Concour de Charme, hvor også danskere deltager.
Fortæring: Tag madpakke med eller køb mad på selve
området. Svenskerne har fundet en hyggelig restaurant
midt i byen i gå afstand fra udstillingen.
Deltagelse er gratis.
Se mere om arrangementet på: http://www.thulintraffen.nu
Tilmelding: senest den 12. juni til Gorm Schmidt
gormschmidt@webspeed.dk - eller på tlf. 4675 7644
12.juni.

Nielsens temaTuR i Jylland
Lørdag- søndag den 28. - 29. juli

I det jyske fortsætter vi med genoptagelsen af
Rosenfeldts TemaTure.
Valget af tur er ikke foretaget endnu, men datoen bliver:
Weekenden 28.-29.juli



Sidste år er vi sikre på, at alle syntes, at vi havde en kanon
tur, og vi vil
følge det samme koncept med kørsel og samvær!
Mere information senere. Hold øje med hjemmesiden og
Newsletter 2.

Bay Jacobsen 86 89 19 71 jhbay11@hotmail.com
Formanden 40 89 14 98 formand@tr-club.dk

Svensk Sommertræf TR Club Sweden 2012
Ljungbyhed Park, Skåne
Fredag til søndag den 3.-5. august
I år er TR Club DK inviteret med til den svenske TR klubs
Sommertræf. For nogle af os ligger det tæt på DK, og vi er
allerede nogle stykker, der vil deltage.
Konference centret ligger i den naturskønne del af Skåne.
Ankomst fredag. Om lørdagen går udflugten til Båstad,
hvor vi kører langs kysten på Bjärehalvøen med en
fantastiks smuk udsigt ved Hovs Haller. Desuden bliver der
et antal besøg med interessante seværdigheder med
frokost undervejs. Søndag formiddag holder svenskerne
deres generalforsamling.Vi danskere kan evt. køre/gå en
lille tur i området.
Læs mere om arrangementet samt priser på :
http://www.triumphtr.com/svensk.htm
Samt: http://www.ljungbyhedpark.se/
Tilmelding senest den 12. juni til Peter Böwadt:
formand@tr-club.dk eller på tlf. 86141498

Gorm
Øresund rundt
Fredag den 17. august – søndag den 19. august vor
afholdes det: Arrangementet foregår i Odsherred, og vi
skal bo på Hotel Havnsø. www.havnsohotel.dk

Omkring betaling skal tilmeldingsblanketen i Newsletter
anvendes.
Bemærk at vi har reserveret 20 værelser, og man tilmelder
sig efter princippet først til mølle. Tilmelding er først
endelig, når betaling er modtaget, seneste fredag den 1.
juni 2012.
Traditionen tro, køres der Øresund Rundt, som er et
arrangement vi i fællesskab kører med vores svenske
søsterklub.

Arrangementet foregår i år i Danmark, og nærmere
bestemt i Odsherred, hvor vi skal indkvarteres på Hotel
Havnsø, og i weekenden skal vi rundt og se Odsherred,
hvor vi bl.a. skal helt ud på spidsen af Sjællands Odde,
besøge Odden færgehavn, Havnebyen og Rørvig havn.
Da området også er kendt for sine kunstmalere, og det
specielle lys, vil der weekenden igennem være både natur-
og kunstoplevelser.
Der forventes at blive samlingspunkt omkring Roskilde,
hvor vi alle mødes midt på eftermiddagen om fredagen, og
herefter i samlet flok kører til hotellet, hvor der er fælles
spisning omkring kl. 18.00. Om lørdagen er der stort
morgenbuffet, og hvor man hver især inden afgangen ca.
kl. 10.00 har mulighed for at smøre sig en madpakke. Efter
en lang dags kørsel ankommer vi til hotellet, hvor der er
kaffe og kage, og hvor vi alle kan nå et få sig et bad, inden
vi kl. 18.30 sætter os til bords til en festmiddag. Søndag
morgen er der igen stor morgenbuffet inden vi pakker og
drager ud på en tur langs med Isefjorden, og hvor vi slutter
af med en is i Roskilde havn, inden vi tager afsked med
hinanden.
Der kommer mere info i Newsletter maj måned.
Ved tilmelding husk at oplyse:
Navn(e) og antal personer, bilmærke/type,
registreringsnummer, mobiltelefonnummer, mailadresse
se tilmeldingsblanket.
Hele arrangementer forventes at koste kr. 2.900,- pr. bil
inkl. 2 personer i et dobbeltværelse (tillæg for
enkeltværelse kr. 150,-), og prisen omfatter hotelophold,
aftensmad fredag, morgenmad lørdag, pålæg og brød til
madpakker lørdag, eftermiddagskaffe, og festmiddag
lørdag, samt morgenmad søndag. Drikkevarer er ikke
medregnet, samt entre ved seværdigheder.
Tilmelding sker på den vedhæftede indmeldelses-
blanket eller ved at sende en mail til pj@jorgensen-
sonner.dk, med de tilsvarende oplysninger senest
fredag den 1. juni

Danmark Rundt 2012.
Lørdag - søndag den 1 - 2. september 2012.
Beskrivelse af arrangement:

TR-Club.dk er fra Dansk Triumph Automobil Klub, DTAK,
blevet inviteret til at deltage i et udholdenheds løb, som
man kalder Danmark Rundt, og som bogstaveligt, er en
køretur på ca. 2.000 km. og en strækning, der skal
tilbagelægges på 36 timer, så det bliver noget med at køre
næsten døgnet rundt, så det kræver 2 personer i hver bil,
og noget med at skifte plads undervejs. Der er på turen
indlagt nogle stop, hvor man kort kan hvile sig, få lidt at
spise, men ellers er det bare at køre derudad. Vi kommer
ud i alle krogene af Danmark, fra Skagen til Gedser som
man siger. Det er virkelig en tur, der kræver sin
mand/kvinde og sin bil. Løbet har været kørt 3 gange
tidligere, og der har været omkring 10-12 deltagende biler



hver gang. Det kunne derfor være sjovt hvis TR-Club.dk
kunne supplere med nogle flere biler i dette udholdenheds
løb.
Nærmere information i kommende Newsletter og på vores
hjemmeside
Tilmelding til: Peter Jørgensen tlf.: 4021 7113 mail:
pj@jorgensen-sonner.dk

Internationalt TR træf Schweiz
14.-16. september

Årets træf finder sted i Lausanne på hotel Novotel som
ligger på et højdedrag med udsigt til Geneva søen og
alperne.
Gå ind på klubbens hjemmeside www.tr-club.dk for at se
programmet for træffet. Her finder i også
tilmeldingsblanketter, men husk at der kun er tildelt
klubberne få pladser, så ønsker i at deltage, skal
tilmeldingen ske hurtigt. Har i spørgsmål til træffet kan i
henvende jer til vores udenlandskoordinator Henrik
Vikelgaard på tlf.: 4648 0433 eller mail TR@vikel.com

Løvfaldstur øst DTAK
Søndag den 7. oktober Kl.10.00
Mødested: Roskilde havn
Denne tur afvikles i et samarbejde mellem Alfa Romeo,
DTAK, TR Club DK og AK-klubben. I år er det DTAK
(Dansk Triumph Automobil Klub) der står for
arrangementet.  Mere information følger.

Løvfaldstur vest
Søndag den 7. oktober
Mere information følger

Fredericia messen
Lørdag søndag den 20.-21. oktober
Mere information følger

Biler i Bella København
Torsdag til søndag den 25 - 28. oktober
I samarbejde med Dansk Veteranbil Klub arrangerer TR
Club DK en udstilling om vores klub.
Mere info i et senere Newsletter.

           Gorm

Andre arrangementer
Her er beskrevet nogle af de arrangementer som afvikles
i  2012, for hele tiden at være opdateret på nye tiltag som
kan have interesse for vores medlemmer, forsøger vi at
holde vores hjemmeside www.tr-club.dk opdateret.
Ønsker du at få et bredt indblik i hvad der sker på
veteranbilfronten, kan det anbefales at gå ind på
Veterantidene: http://www.veteranposten.dk/Kalender/
som har en meget fin kalender.

Techno Classia Essen
Torsdag til søndag den 22.-25. marts 2012
Kort om arrangementet:
24. Verdensmesse for Oldtimer, klassiske- og
prestigebiler, motorsport, 2-hjulere, reservedele og
restaurering.
150.000 besøgende og 1000 udstillere fra 15 lande,
heriblandt enkelte fra Danmark der udstiller i 15 haller
med et samlet udstillingareal på 110.000 kvm eller ca. 22
tdr.land.
www.siha.de

Damptromleklubben indbyder til Swapmeet
Søndag den 29. april kl. 8-15
Andelslandsbyen Nyvang Oldvejen 25, 4300 Holbæk

Informationer se linket:
http://www.damptromleklubben.dk/swapmeet/
Mød op i din TR sammen med 100vis af biler, motorcykler
og knallerter fra før 1976. Der er gratis parkering samt
entre for føreren. Passager 50 kr.
Der er et kæmpe stumpemarked samt mulighed for at
besøge Andelslandsbyens mange attraktioner samt
Damptromleklubbens udstilling. Der er en restaurant, hvor
man evt. kan indtage sin frokost.
Tilmelding: ingen.

                                                     Gorm
Klampenborg Classic Motor Meeting
Søndag den 3. juni kl. 10 - 16
http://www.cphautojumble.dk/

Tema: MGB 50 Års jubilæum



Gavnø Classic Autojumble
Søndag den 10. juni

Ønsker du at deltage skal du gå
ind på www.gavnoe.dk og
tilmelde dig, bil og fører er gratis
mens passagerer koster kr. 65 og
Børn kr. 30
Husk at klubben har valgt på
samme dato at mødes på
Gisselfeld

Klassisk Race Århus
Fredag til søndag  den 22. - 24. juni
wraa.dk

Copenhagen Historic Grand Prix
Lørdag søndag den 4.-5. august
www.chgp..dk

Camaroen hyldes ved Copenhagen Historic Grand Prix

TR Register International Weekend i UK
Fredag til søndag den 10.-12. august
Three Counties Showground - Malvern
Går ferien i TR til England i år, så er det måske værd at
overveje at besøge dette absolut største TR træf i verden.
Man kan læse om flere informationer på den engelske
klubs hjemmeside, når det endelige program foreligger:
www.tr-register.co.uk

                                                   Gorm

Diverse
Fra vores medlem Finn Sehstedt har jeg fået dette link til
et firma i UK der producerer gummilister. Det kan kun
være bedre kvalitet, end dem der bliver fabrikeret i Østen
: http://www.classiccar-trim.com/

Desuden henviste han til vores tyske nabo klub : http://tr-
register.de/joomla/index.php
Prøv at gå ind på TR-register deutschland.aktuelles
kalender 2012,og se en flot kalender. Her kan man også
købe den.
I USA har jeg fundet min overmand mht. tekniske artikler
med meget  fine billedoptagelser. Lige en hjemmeside for
”TR gør det selv manden”.

Jeg synes den er værdig til at blive lagt ind på vores klubs
hjemmeside under andre klubber. Feks. efter Buckeye
Ohio linket. Den  kan også læses af ikke TR6 ejere:
http://www.74tr6.com/

I TR Action jan. 2012  har jeg  læst en artikel om TR- biler
der optræder i forskellige film.
Se: http://www.imcb.org. Man kan ikke se filmene her.
Men man kan sikkert leje dem, og hermed fordrive de
lange vinteraftener.

TR tidstypisk musik: Fra Peter Böwadt har jeg fået dette
musik link:
http://www.wolfgangsvault.com

Gorm

Fra en tid, hvor
der var fri
indsugning med
effektive luftfiltre



Redaktøren har modtaget dette billede fra John Laursen. Fra upålidelig kilde forlyder det, at der på grund af den succes
som TR4 og TR5 har haft som sportsvogn  og set i skæret  af salgstallene for de nostalgiske modeller, som er kommet
på markedet de seneste år, skulle der være en kreds af investorer med risiko villig kapital, der vil prøve at markedsføre
og udvikle denne firepersoners TR. Det menes at modellen vil blive forsynet med en motor på enten 3 eller 5 cylindre.

Koordinatorer:
Øst: Peter Jørgensen Vest:  Bay Jacobsen Udenlands: Henrik Vikelgaard
        Tlf: 4021 7113                                           Tlf: 8689 1971                                           Tlf: 4648 0433
         Mail: pj@jorgensen-sonner.dk                  Mail: jhbay11@hotmail..com                   Mail:TR@vikel.com

I det nye forårsnummer af Motor Classic er der en artikel
om Triumph TR6 den opmærksomme læser vil nok
genkende den "unge" mand bag rattet, som vores medlem
Gorm Schmidt. Gorm har stillet sin TR6 til rådighed for
forlaget og det er der kommet en artikel på 8 sider ud af.

Fra redaktøren
Hvis i ligger inde med nogle tekniske fif, artikler eller træf, som kunne være interessant for andre
medlemmer, så send disse emner til mig som en Word fil, er der billeder, så skriv hvor billederne skal sættes
ind f.eks. med det nummer, eller titel de har. Når jeg modtager stoffet, skal jeg nok sørge for opsætningen til
enten Newsletter eller til TR Bladet send jeres materiale på ovped@live.dk

Venlig hilsen

Hvor kommer den raslelyd fra?





              

         TR-Club DK 

  

 

 

 
 
Bindende tilmelding:  Årstræf  på DSB Kursuscenter Knudshoved  lørdag og  
søndag den 16. – 17. juni  2012 
  
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 Ole Nørretranders,  Hellerupvej 84, 2900 i hænde senest den 
16 april 2012.   
Du/I kan også sende de samme informationer på mail til noerretranders@forum.dk 



                      
 

 

TR Club.dk          &        TR Club Sweden 

 

Øresund Rundt 2012 

 

 

 
 
Bindende tilmelding: Øresund Rundt på Hotel Havnsø, fredag, lørdag og  søndag 
den 17. – 19. august 2012  
  
Pris pr. person danske kroner ved dobbeltværelse………. d. kr. 1.450,-  
Pris pr. person danske kroner ved enkeltværelse………. d. kr.1.600,- 
 
 
Navn på klubmedlem: ………………………………………………………………… 
 
Adresse: ……………………………………………………………………………….. 
 
Postnr.: ………….  By: ……………………………………Land: …………….……. 
 
Telefon nr.: ……………........... E-mail: .............................................…….................. 
 
 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 tilmeldingsblanket skal være Peter Jørgensen, Hovmarksvej 17, 4100 
Ringsted, DK, i hænde, senest fredag den 1. juni 2012.   
Du/I kan også sende de samme informationer på mail til pj@jorgensen-sonner.dk  
 
Bemærk: tilmelding er først gældende når betaling er modtaget. 

mailto:pj@jorgensen-sonner.dk
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Formanden har ordet
Den velbesøgte generalforsamling den 15. april – vi var 35
medlemmer – forløb effektivt under Peter Nordahls
ledelse. Der var ikke forslag fra hverken medlemmerne
eller bestyrelsen. Bestyrelsen blev genvalgt, og Peter
Nordahl blev valgt som ny suppleant. Regnskab og budget
blev godkendt (vi har økonomien i orden) og kontingentet
fastholdes – se referatet i dette Newsletter 2.
En lille krølle var muligheden for at besøge Ole Sommers
bilmuseum ved samme lejlighed, nu vi var i museets
fortræffelige store mødelokale, og som lidt fotos viser, er
der noget at opleve på museet.

De første arrangementer i 2012 i TR Club DK er allerede
gennemført – vedlagte foto er fra ”Ud af garagen” den
22.4.2012 – og som det ses her i Newsletter 2, har

medlemmer over hele landet muligheder for at deltage
både i vor egen klubs arrangementer og i andres
arrangementer, da vi er blevet både opfordret og inviteret
til at deltage.

Disse kontakter inspirerer og åbner muligheder for at tage
en snak med TR folk, og specielt dem, som ikke er
medlemmer – endnu – og høre deres meninger og ønsker
til et evt. medlemskab.

Jeg synes det samlede årsprogram rammer bredt, hvad
enten det er teknik, sociale arrangementer eller
turarrangementer. Jeg håber, at du/I har samme indtryk og
bliver inspireret til at deltage!

Og når I læser om tilbuddene, så grib jeres private
kalender, plot datoerne ind på de arrangementer I vil
deltage i og meld jer til med det samme på mail eller telefon.
Vi har oplevet i den almindelige snak under
arrangementerne, at interesserede ikke får det skrevet ind
med det samme og så simpelthen glemmer/overser
arrangementet, og det er ”træls” for arrangørerne!

Som alle sikkert har bemærket, har vi pr. mail fulgt op på
jer, når vi er tæt på arrangementerne, og det har ”givet
pote” med flere tilmeldinger bl.a. til generalforsamlingen,
og det var jeg/vi glad(e) for!

De flotte Flyers foldere, som ”udstillingsteamet” fra
Roskilde kreerede færdigt og fik trykt op i mange eks., gør
det muligt for os alle at have denne konkrete mulighed
med i bilen, som den hurtige præsentation af TR Club DK.
Flyeren er vist i dette NL og kan derfor printes ud – og
meget gerne i farver – til handskerummet.

Jeg ser frem til et godt klubår, med mange deltagere til
arrangementerne, og det vil glæde mig om ris og ros kan
finde vej til min mailbox, eller til vest- og
østkoordinatorernes mailboxe – henholdsvis J.H. Bay
Jacobsen - jhbay11@hotmail.com og Peter Jørgensen -
pj@jorgensen-sonner.dk – så vi i bestyrelsen kan opfylde
både ønsker og forventninger til klubbens liv og virke J

                                     Med venlig hilsen
                      Peter Böwadt

                                              Formand TR Club DK.

 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  svar på dine tekniske spørgsmål. Mødet har været
en tradition gennem hele klubbens 37 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 15. april kl. 13.00
Sommer’s  Automobil Museum,
Mødested: Nærum Hovedgade 3, Nærum

Læs formandens beretning,  referatet og se budgettet for
2012 på den medsendte fil.

Græsted Veterantræf
Søndag  den 27. maj, kl. 08.30 - 09.00
Mødested: Pilevangsvej 33, 3300 Frederiksværk
http://www.veterantraef.dk

I lighed med de sidste 2 år vil vi gerne invitere til
morgenmad med efterfølgende fælleskørsel til Græsted
Veterantræf.
Vi er på nuværende tidspunkt 4 biler og 7 personer så der
er rigeligt plads til flere, vejrudsigten ser i følge DMI
lovende ud med omkring 20 grader og tørvejr.

Traditionen tro starter vi dagen med fælles morgenmad
hvor vi er værter for morgenbrød, kaffe og en Gl. Dansk
inden vi tager turen til Græsted i samlet flok af en mindre -
men smukkere - omvej til træfpladsen. Ankommet til
træfpladsen indtager vi et område til vores dejlige TR
modeller, hvor vi kan mødes over egen medbragt mad,
eller  købt på stedet frokost og drikkevarer. Det er enhver
frit, at nyde træffets mange biler og aktiviteter samt
tidspunkt for hjemkørsel.
Prisen for adgang til pladsen for 1 bil med 2 personer er i
år Kr. 40,- og tilmelding er ikke nødvendig, se mere på
dette link http://www.veterantraef.dk/215- vær obs. på, at
jeres bil skal være fra 1970 og før, så det er de selvfølgelig.

Tilmelding: På mail jbomberg@tiscali.dkoplys, hvor
mange I kommer og gerne, hvilken TR bil I kommer med.
De bedste TR hilsner
Susanne & Jørgen B.
Med venlig hilsen

Grysgårdsvej 11
2400 København NV
Tlf. 3887 7596 / 3078 3028
E-mail jbomberg@tiscali.dk



Pinsetræf i Tyskland – Papenburg
Fredag - mandag den 25.-28. maj (pinsen)
Træffet arrangeres af den tyske Bremen gruppe og
afholdes i Papenburg, der ligger vest for Bremen tæt på
den Hollandske grænse.
Alle informationer kan søges på den Tyske hjemmeside
på www.TR-Register.de

Jens Høstrups forårsløb
Søndag den 3. juni 2012
Mødested: kl. 09.00 mødes vi til morgenkaffe i
Indelukkets Restaurant Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg
Starten går kl.10.30
Vi skal køre en smuk tur bl.a. i området omkring
Silkeborgsøerne.
Via Laven og Ry sætter vi så kursen mod Skanderborg
hvor vi skal besøge den nyrestaurerede Vestermølle. Her
skal vi nyde vores frokost i deres nye restaurant og
derefter, i hold af ca. 25-30 personer, får vi så en guidet
rundvisning, hvor vi bl.a. skal se deres museum og
samtidig får vi mulighed for at se møllen arbejde. Vi skal
ligeledes se special udstillingen fra Dansk
Landbrugsmuseum, Gl. Estrup.
Efter rundvisningen serveres der eftermiddagskaffe med
efterfølgende præmieuddeling og vi forventer at kunne
afslutte løbet ca. kl.17.00. Løbets længde: ca.70 Km.
Prisen for hele engagementet, ekskl. drikkevarer
kr.300,00 for voksne og børn under 12 år halv pris.
Turen afholdes under Dansk Veteranbil klub og TR Club
DK 's medlemmer har fået invitation til at deltage
OBS! Der er kun plads til max.50 Køretøjer!
Husk derfor at tilmelding er først til mølle. Tilmelding
og betaling: Danske Bank (3636) 3664 030055
OBS!  Man er IKKE tilmeldt før betaling er modtaget.
Jens Høstrup Tlf.75 66 58 98 E-Mail Jens-NSU@c.DK
3. juni

Klassisk køredag – Store køredag.
Tirsdag den 5. juni , grundlovsdag
Mødested: Turen starter hos Karin & Peter Jørgensen,
Hovmarksvej 17, Ringsted kl.09.00

Traditionen tro,
åbner Karin & Peter
garagen, og vi
starter med fælles
morgenbord med
kaffe, rundstykker,
samt dækspark ad
libitum.
Med udgangspunkt
fra
hjemmeadressen,
går turen rundt i det
midtsjællandske,

hvor vi bl.a. skal på knallertmuseum i Glumsø, vi skal
besøge gardehusarregimentets veteran panser og
køretøjsforening i Næstved, vi skal køre rundt i
landskabet, og vi slutter ved Sorø sø, hvor vi samles med
mange andre veteranbiler på den store plæne ned mod
søen.   Arrangementet forventes at slutte ved Sorø sø ca.
kl. 17.00 , køreturen bliver på ca. 80 km.
Ved tilmelding husk at oplyse: Navn(e) og antal
personer, bilmærke/type, registreringsnummer, mobil-
tefonnummer, mailadresse.

Husk at medbringe:Tæpper/stole, kaffe, madpakke og
drikkevarer.

Priser: Selve arrangementet er gratis, der skal dog
betales indgang/entre i forbindelse med knallertmuseum
kr. 30,- og gardehusarregimentets veteran panser kr. ?
Tilmelding til: Peter Jørgensen tlf.: 4021 7113. Mail:
pj@jorgensen-sonner.dk senest den 28. maj

Store køredag Jylland Wedelslund
Tirsdag 5. juni
www.wedelslundgods.dk

Gisselfeld Klassisk Motorshow
Søndag den 10.  juni kl. 10.00 - 16.00
www.gisselfeld-kloster.dk
Da der i år er datosammenfald mellem motorshowet på
Gavnø og Gisselfeld har bestyrelsen i år taget den
beslutning, at  vi kan mødes på Gisselfeldt.
Lidt information om Gisselfeld Klassisk Motorshow .
Alle klassiske køretøjer biler, motorcykler, knallerter mv. er
velkomne til at komme og udstille.

Alle udstillere skal være på deres anviste pladser i Parken
kl. 9.45. Deltagelse for udstiller og ledsager (altså 2
personer pr. bil) er gratis samt børn under 15 år.
Det er tilladt at medbringe forplejning til eget brug, men der
vil også være muligheder for at købe mad, drikkevarer,
kaffe mv.
Desuden vil der være forskellige salgsboder både til
hende og ham.
Såfremt man ønsker at parkere samlet, skal
tilmeldingen ske samlet. Så hvis I ønsker at vi skal
vise flaget for TR Club dk, så tilmeld jer Ove Pedersen
ovped@live.dk eller tlf.: 4399 5997 senest 25. maj

Årstræf Nyborg.
Fredag til søndag den 15. - 17. juni kl.10.30
DSB KURSUSCENTER KNUDSHOVED, NYBORG
Mødested Fyrvej 1, 5800 Nyborg.
http://www.kursuscenter-knudshoved.dk/

FORELØBIGT PROGRAM FOR TR-ÅRSTRÆF 2012
Lørdag den 16. juni:
Kl. 10.30:  Ankomst til kursuscentrets parkeringsplads.
Indkvartering og aflevering af bagage.
Kl. 11.00:  Køretur efter nærmere direktiver, herunder
frokost i det grønne.



Kl. 15.00:  Forventet hjemkomst.
Kl. 15.00 – 17.00: Samling af køretøjer og concour efter
nærmere anvisninger.
Kl. 17.00 – 18.30: Fri manøvre, herunder mulighed for
badning, da centret ligger lige ud til den fineste
sandstrand.
Kl. 18.30:  Velkomstdrink.
Kl. 19.00:  3-retters menu, drikkevarer for egen regning.
Herefter kaffe og selskabeligt samvær med mulighed for
dans.

Søndag den 17 juni:
Kl. 10.00:  Afgang mod Vissenbjerg.
Kl. 11.00:  Besøg på automobilmuseum.
Kl. 14.00:  Frokost et endnu ikke kendt sted i nærheden.
Kl. 15.00:  Afslutning.

Pris for arrangement incl. hotel, spisning og
entrebilletter, men ekskl. drikkevarer:
Pr. person i dobbeltværelse: kr. 775,-
Pr. person i enkeltværelse: kr. 975,-
Pr. person uden overnatning: kr. 475,-
Pr. person uden overnatning og turdeltagelse: kr. 300,-.

Kørselsvejledning:
Fra Sjælland: Benyt afkørselen efter broen mod Nyborg
C. Herefter t.v. ad Storebæltsvej ca. 200 m. Efter OK tank
drejes t.v. ad Slipshavnsvej forbi Sct. Knuds Golfklub.
Hold til venstre forbi gl. færgeopmarcheringsbåse og t.v.
ad Fyrvej.

Fra Jylland og Fyn: Benyt afkørsel før broen mod
Nyborg C. Herefter t.h. ad Storebæltsvej ca. 100 m. Efter
OK tank drejes t.v. ad Slipshavnsvej forbi Sct. Knuds
Golfklub. Hold til venstre forbi gl.
færgeopmarcheringsbåse og t.v. ad Fyrvej.

Ekstra:
Mulighed for ankomst om fredagen med fælles middag og
2 retters menu for egen regning.
Endelig tilmelding og betaling skal være foretaget
senest den 16. april, tilmelding sker på den
vedhæftede indmeldelsesblanket eller ved at sende en
mail til noerretranders@ofir.dk med de tilsvarende
oplysninger.

Sommer i Ringsted – Classic Cars.
Lørdag den 16. juni, kl. 10.00 – 13.00
Mødested: Torvet i Ringsted.

Traditionen tro, danner Ringsted bymidte rammen om en
udstilling af klassiske biler, som er delt op i en klasse for
amerikanske og en klasse for europæiske/øvrige. Sidste år
var der ca. 100 biler udstillet, og publikum kan alle stemme
på den bil de synes bedst om, og vinderen får en stor pokal
med hjem.
Arrangørerne er vært for lidt mad og drikke på dagen til alle
udstillerne.
Under hele udstillingen vil der være levende musik, der vil
være borde og stole, hvor man kan nyde en fadøl.
Selve arrangementet er gratis.
Se mere info: www.ringsted.dk (sommer i Ringsted)



Mødetid og forventet sluttid:
Der kommer nærmere info efter din tilmelding, men vi
plejer at mødes, så bilerne kan være på rette plads inden
kl. 10.00, inden alle tilskuerne kommer. Arrangementet
plejer at slutte kl. 13.00 med kåring af publikums favorit.
Ved tilmelding husk at oplyse:
Alle oplysninger vil fremgå at tilmeldingsblanket som vi
eftersender ved tilmelding.
Husk at medbringe: nærmere info følger efter tilmelding.
Seneste tilmelding: nærmere info følger, tilmelding til:
Peter Jørgensen tlf.: 4021 7113
mail: pj@jorgensen-sonner.dk

Hans & Tonny´s Brunchtur
Søndag den 24. juni kl. 10.00
Mødested: Fjordvej 31, Høll, 7080 Børkop.

H&T inviterer igen i år til brunch med efterfølgende tur i det
smukke Vejle fjord område.
Sct. Hans aften lørdag kan evt. fejres hos Hans og Tonny.
Der er Bed and Breakfast muligheder i området.
Tilmelding til brunch og evt. aftaler om lørdag aften
direkte til H&T på tlf. 4052 2121 h.holm@sol.dk

Svensk Sportsvognsmøde på Ring
Knutstorp
Dato: Lørdag den 7. juli
Mødested: Alle danskere mødes i Helsingør kl. 08.00.
Alle tilmeldte får i god tid tilsendt en mail med
mødestedet, og eventuelle andre detaljer.

I år er startstedet for orienteringsløbet henlagt til Lani Bil på
Garnisionsgatan 19 i Helsingborg. Efter en lettere ”fika”

(kaffe) sendes man af sted på smukke veje, og via 6
bemandede kontrolposter ledes man på rette vej til målet
Ring Knutstorp. Ruten er på ca. 100 km. Starten går
mellem kl. 8 og kl. 12.
Dette arrangement på Ring Knutstorp er jeg blevet
anbefalet af den svenske formand Bengt Nylèn. Vi er nogle
stykker, som vil tage derover i år. Der køres historisk race
den 6-8. juli.
Den 7. juli arrangeres der i denne forbindelse et
orienterings løb. Der plejer at være ca.100 deltagende
sportsvogne og heraf mange TR biler. Under løbet indgår
der nogle opgaver, som også de danske deltagere vil
kunne forstå. Efter løbet samles bilerne inde på bane
området. Der er speciel parkering for TR bilerne.

På Ring Knutstorps hjemmeside er der mange nyttige
oplysninger. Her er billeder og videoer på You Tube fra
racene: http://www.ringknutstorp.com/. Arrangør er MSCC.
Mere information se på: http://www.sportvagnsmeeting.se/
Adressen er: AB Motorbanan Ring Knutstorp 26023
Kågeröd.

Det koster 300 dkr. at deltage i det svenske arrangement.
Dette inkluderer tilmed indkørsel samt parkering på Ring
Knutstorps bane område sammen med de andre
deltagende sportsvogne.

Beløbet 300 dkr. indbetales senest den 12. juni på den
danske TR Clubs giro konto nr. :  +01<5342791
Vores kasserer Jens Chr. Fahrner overfører det
samlede beløb til den svenske arrangør.
Tilmelding senest den 12. juni til Peter Jørgensen,
samt til MSCC på tilmeldingsblanket:
http://www.triumphtr.com/svensk.htm

Thulinträffen 2012 i Landskrona
Lørdag den 21. juli kl 10 - 16.00
Mødested: Ved ”Havne Hytten”, Kastrup Digevej
(Gl.Lystbådehavn lige før Broen) kl. 08.00



Også i år arrangeres fælles tur til Thulinträffet i Landskrona.
Den danske TR Club er specielt inviteret med hertil af den
svenske TR Club.  Det foregår omkring Citadellet midt i
byen. Mange af os har deltaget i dette hyggelige
arrangement de sidste 10 år sammen med vore svenske
venner. Der kommer mange fine biler,campingvogne,
motorcykler samt knallerter, som man ikke ser på lignende
udstillinger i Danmark. Desuden er der morsomme indslag
som Concour de Charme, hvor også danskere deltager.
Fortæring: Tag madpakke med eller køb mad på selve
området. Svenskerne har fundet en hyggelig restaurant
midt i byen i gå afstand fra udstillingen.
Deltagelse er gratis.
Se mere om arrangementet på: http://www.thulintraffen.nu
Tilmelding: senest den 12. juni til Gorm Schmidt
gormschmidt@webspeed.dk - eller på tlf. 4675 7644
12.juni.

Nielsens temaTuR til Rold 2012
Lørdag- søndag den 28. - 29. juli
TuR til Rold 2012 – årets temaTuR.

I år går temaTuRen til Rebild med kørsel op gennem det
midtjyske.
Vi starter med morgensamling kl. 10.00 lørdag i Rønde på
P-pladsen ved Kalø Vig Slotsruin.
Vel fremme på Rebild Vandrehjem har vi tilbagelagt ca.
175 km på Danmarks smukkeste veje.
Vi kører – som traditionen byder – efter tulipankort. Dog
vil direktionen sørge for supplerende kort, så vi kan
samles i god behold til socialt samvær lørdag eftermiddag

Detailinformationer vil selvfølgelig fremkomme, når vi
nærmer os , men kryds allerede nu af i kalenderen!
Det nøgne program og budget ser sådan ud:
Frokost lørdag, 2 retters menu lørdag aften
Overnatning inkl. linnedpakke, Morgenmad søndag
I alt pr. par 1300,- kr.,I alt for enkeltperson 775,- kr.

Tilmelding til direktionen senest den 14 juli

Jens Henrik Bay Jacobsen på tlf.86 89 19 71, mail.
jhbay11@hotmail.com
Peter Böwadt på tlf. 40 89 14 98. mail
ptb@bowadtimprovement.dk, Formand@TR-Club.dk
Indbetaling sker til Jens Chr. Fahrner på girokonto
+01<5342791
Vi glæder os til at høre fra jer
Mvh.
Anne og Bay, Birte og Peter

Svensk Sommertræf TR Club Sweden 2012
Ljungbyhed Park, Skåne
Fredag til søndag den 3.-5. august
I år er TR Club DK inviteret med til den svenske TR klubs
Sommertræf. For nogle af os ligger det tæt på DK, og vi er
allerede nogle stykker, der vil deltage.
Konferencecentret ligger i den naturskønne del af Skåne.
Ankomst fredag. Om lørdagen går udflugten til Båstad,
hvor vi kører langs kysten på Bjärehalvøen med en
fantastisk smuk udsigt ved Hovs Haller. Desuden bliver der
et antal besøg med interessante seværdigheder med
frokost undervejs. Søndag formiddag holder svenskerne
deres generalforsamling.Vi danskere kan evt. køre/gå en
lille tur i området.
Læs mere om arrangementet samt priser på :
http://www.triumphtr.com/svensk.htm
Samt: http://www.ljungbyhedpark.se/
Tilmelding senest den 12. juni til Peter Böwadt:
formand@tr-club.dk eller på tlf. 86141498

Gorm
Øresund rundt

Fredag den 17. august – søndag den 19. august .
Alternativ, har vi talt med hotellet om at der også er
mulighed for at kommer lørdag den 18. august –
søndag den 19. august. Arrangementet foregår i
Odsherred, og vi skal bo på Hotel Havnsø.
www.havnsohotel.dk
Beskrivelse af arrangement:
Traditionen tro, køres der Øresund Rundt, som er et
arrangement vi i fællesskab kører med vores svenske
søsterklub. Arrangementet foregår i år i Danmark, og
nærmere bestemt i Odsherred, hvor vi skal indkvarteres
på Hotel Havnsø, og i weekenden skal vi rundt og se
Odsherred, hvor vi bl.a. skal helt ud på spidsen af
Sjællands Odde, besøge Odden færgehavn, Rørvig havn.
Da området også er kendt for sine kunstmalere, og det
specielle lys, vil der weekenden igennem være både
natur- og kunstoplevelser.

Mødetid og forventet sluttid: For dem som deltager fra
fredag, vil der blive samlingspunkt i Roskilde midt om
eftermiddagen, for at vi i samlet flok kan køre til hotellet,



hvor der er fælles spisning ca. kl. 18.00. For de deltagere,
som først kommer om lørdagen, skal man selv køre til
hotellet, og være der senest kl. 10.00.
For de som kommer fredag er der lørdag morgen stor
morgenbuffet, og hvor man hver især inden afgangen kl.
10.00 har mulighed for at smøre sig en madpakke. Når
alle er samlet inkl. de som kommer lørdag morgen, vil der
være fælles afgang fra hotellet kl. 10.00. Efter en lang
dags kørsel ankommer vi til hotellet, hvor der er kaffe og
kage, og hvor alle kan nå at få sig et bad, inden vi kl.
18.30 sætter os til bords til en festmiddag. Søndag
morgen er der igen stor morgenbuffet, inden vi pakker og
drager ud på en tur langs med Isefjorden, og hvor vi
slutter af med en is i Roskilde havn ca. kl. 15.00, inden vi
tager afsked med hinanden.

Endelige mødetider og steder sendes til deltagerne  i god
tid inden træffet.

Ved tilmelding husk at oplyse: navn(e) og antal
 Personer
 Bilmærke/type
 Registreringsnummer
 Mobiltelefonnummer
 Mailadresse
 se tilmeldingsblanket
Priser: Arrangement fra fredag til søndag, med 2
overnatninger i et dobbeltværelse koster dkr. 1.450,- pr.
person, i dobbeltværelse. (tillæg for enkeltværelse dkr.
150,- pr. nat). Prisen omfatter hotelophold, aftensmad
fredag, morgenmad lørdag, pålæg og brød til madpakker
lørdag, eftermiddagskaffe, og festmiddag lørdag, samt
morgenmad søndag. Drikkevarer er ikke medregnet, samt
entre ved diverse seværdigheder.

Arrangement fra lørdag til søndag, med 1 overnatning i
et dobbeltværelse koster dkr. 995,- pr. person, i
dobbeltværelse. (tillæg for enkeltværelse dkr. 150,-).
Prisen omfatter hotelophold,  eftermiddagskaffe, og
festmiddag lørdag, samt morgenmad søndag. Drikkevarer
er ikke medregnet, samt entre ved diverse
seværdigheder.
Husk selv at medbringe madpakke til frokost lørdag
Seneste tilmelding og betaling: Fredag den 1. juni
til: Peter Jørgensen tlf.: 40217113  mail:
pj@jorgensen-sonner.dk Omkring betaling skal
tilmeldingsblanket i Newsletter anvendes. Bemærk at
vi har reserveret 20 værelser, og man tilmelder sig
efter princippet først til mølle. Tilmelding er først
endelig, når betaling er modtaget.

Danmark Rundt 2012.

Lørdag - søndag den 1 - 2. september 2012.
Beskrivelse af arrangement:

TR-Club.dk er fra Dansk Triumph Automobil Klub, DTAK,
blevet inviteret til at deltage i et udholdenheds løb, som
man kalder Danmark Rundt, og som bogstaveligt, er en
køretur på ca. 2.000 km. og en strækning, der skal
tilbagelægges på 36 timer, så det bliver noget med at køre
næsten døgnet rundt, så det kræver 2 personer i hver bil,
og noget med at skifte plads undervejs. Der er på turen
indlagt nogle stop, hvor man kort kan hvile sig, få lidt at
spise, men ellers er det bare at køre derudad. Vi kommer
ud i alle krogene af Danmark, fra Skagen til Gedser som
man siger. Det er virkelig en tur, der kræver sin
mand/kvinde og sin bil. Løbet har været kørt 3 gange
tidligere, og der har været omkring 10-12 deltagende biler
hver gang. Det kunne derfor være sjovt hvis TR-Club.dk
kunne supplere med nogle flere biler i dette udholdenheds
løb.
Nærmere information ii næste Newsletter
Tilmelding senest den 17. august til: Peter Jørgensen
tlf.: 4021 7113 mail: pj@jorgensen-sonner.dk

Internationalt TR træf Schweiz
14.-16. september
Årets træf finder sted i Lausanne på hotel Novotel som
ligger på et højdedrag med udsigt til Geneva søen og
alperne.
Gå ind på klubbens hjemmeside www.tr-club.dk for at se
programmet for træffet. Her finder i også tilmeldings-

blanketter, men husk at der kun er tildelt klubberne få
pladser, så ønsker I at deltage, skal  tilmeldingen ske
hurtigt. Har I spørgsmål til træffet kan I henvende jer til
vores udenlandskoordinator Henrik  Vikelgaard på tlf.:
4648 0433 eller mail TR@vikel.com

Løvfaldstur øst DTAK
Søndag den 7. oktober Kl.10.00
Mødested: Roskilde havn
Denne tur afvikles i et samarbejde mellem Alfa Romeo,
DTAK, TR Club DK og AH-klubben. I år er det DTAK
(Dansk Triumph Automobil Klub) der står for arrange-
mentet.  Mere information følger.

Løvfaldstur vest
Søndag den 7. oktober
Mere information følger

Fredericia messen
Lørdag søndag den 20.-21. oktober
Mere information følger



Koordinatorer:
Øst: Peter Jørgensen Vest:  Bay Jacobsen Udenlands: Henrik Vikelgaard
        Tlf: 4021 7113                                           Tlf: 8689 1971                                           Tlf: 4648 0433
         Mail: pj@jorgensen-sonner.dk                  Mail: jhbay11@hotmail..com                   Mail:TR@vikel.com

Fra redaktøren
Hvis I ligger inde med nogle tekniske fif, artikler eller træf, som kunne være interessant for andre
medlemmer, så send disse emner til mig som en Word fil, er der billeder, så skriv hvor billederne skal sættes
ind f.eks. med det nummer, eller titel de har. Når jeg modtager stoffet, skal jeg nok sørge for opsætningen til
enten Newsletter eller til TR Bladet send jeres materiale på ovped@live.dk

Venlig hilsen

Gavnø Classic Autojumble
Søndag den 10 Juni
Ønsker du at deltage skal du gå ind på www.gavnoe.dk og
tilmelde dig, bil og fører er gratis mens passagerer koster
kr. 65 og Børn kr. 30
Husk at klubben har valgt på samme dato at mødes
på Gisselfeld

Klassisk Race Århus
Fredag til søndag  den 22. - 24. juni
wraa.dk

Copenhagen Historic Grand Prix
Lørdag søndag den 4.-5. august
www.chgp..dk
Camaroen hyldes ved Copenhagen Historic Grand Prix

TR Register International Weekend i UK
Fredag til søndag den 10.-12. august
Three Counties Showground - Malvern
Går ferien i TR til England i år, så er det måske værd at
overveje at besøge dette absolut største TR træf i verden.

Man kan læse om flere informationer på den engelske
klubs hjemmeside, når det endelige program foreligger:
www.tr-register.co.uk
"Jyllandstræf " Hvidsten Kro
Søndag den 26. August.
Dansk Vintage Motor Club, afholder træf på Hvidsten Kro
der ligger lige nord for Randers. Kom og vær med til at
gøre dagen til en oplevelse, kom og mærk historiens
vingesus, kom og se stedet hvor en af
modstandsbevægelsens mest kendte modstandsgrupper
"Hvidstensgruppen" havde til huse. Her er historie, her er
atmosfære, her er godt at være. Kom og vis jeres køretøjer
frem, kom og gør stedet ære.
Der kan købes morgenkaffe med rundstykker fra kl. 09.00,
is og pølser kan købes hele dagen Fra kl. 12.00 kan den
Store Buffet købes. Alt til fornuftige priser, så selv vi med
gamle benzinslugere kan deltage.
Tilmelding er ikke nødvendig, her er plads til alle ældre
køretøjer: Lastbiler, personbiler,  amerikanerbiler,
motorcykler, knallerter, traktorer
Pladsen er åben fra: 09.00 til 16.00
Arrangør:
Dansk Vintage Motor Club
Ved Elly + Jens - Inger + Kurt - Søren - Hvidsten Kro

En teknisk advarsel!
De nye typer vedligeholdelsesfrie autobatterier tåler ikke
at blive opladet vha. de gammeldags batteriopladere.
Disse giver en for kraftig ladestrøm, så det moderne
batteri bryder sammen. Man skal i stedet for anvende en
elektronisk kontrolleret fuldautomatisk impulsoplader med
LED-indikatorer.

"CD - Rommer"
I Andelslandsbyen fik jeg en brochure fra et jysk firma
Autobogen ApS, 8983 Gjerlev tlf. 24858929. De havde
mange CD- Rommer til talrige bilmærker. Det er kopier fra
de originale fabriksmanualer. Selvfølgelig også til Triumph
biler. Pris 300 kr.
Net butik: www. autobogen.com



                      
 

 

TR Club.dk          &        TR Club Sweden 

 

Øresund Rundt 2012 

 

 

 
Bindende tilmelding: Øresund Rundt på Hotel Havnsø,  
 
Ankomst: fredag, lørdag og søndag den 17. – 19. august 2012 (2 overnatninger)  
Pris pr. person danske kroner ved dobbeltværelse………. d. kr. 1.450,-  
Pris pr. person danske kroner ved enkeltværelse….……. d. kr.1.600,- 
 
Ankomst: lørdag og søndag den 18. – 19. august 2012 (1 overnatning)  
Pris pr. person danske kroner ved dobbeltværelse………. d. kr. 995,-  
Pris pr. person danske kroner ved enkeltværelse….……. d. kr.1.145,- 
 
Navn på klubmedlem: ………………………………………………………………… 
 
Adresse: ……………………………………………………………………………….. 
 
Postnr.: ………….  By: ……………………………………Land: …………….……. 
 
Telefon nr.: ……………........... E-mail: .............................................…….................. 
 
 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 tilmeldingsblanket skal være Peter Jørgensen, Hovmarksvej 17, 4100 
Ringsted, DK, i hænde, senest fredag den 1. juni 2012.   
Du/I kan også sende de samme informationer på mail til pj@jorgensen-sonner.dk  
 
Bemærk: tilmelding er først gældende når betaling er modtaget. 

mailto:pj@jorgensen-sonner.dk


Mest Østrig og lidt Italien 2013 i klassisk bil 
 
Så er vi i gang med planlægningen af endnu en tur syd 
på. 
Denne gang går turen ikke ned over Alperne. Det gør alle 
de andre. Vi tager derimod på langs. 
Turens hovedtræk er følgende: 
Start i Altona, Hamburg eller Wannsee, Berlin, SØN 07 
JUL 2013 med biltog til München. 
Fra München kører vi til Bolzano (Italien) hvor vi skal 
opholde os i 3 nætter på hotel Post Gries. 
http://www.hotel-post-gries.com     

 
Fra Bolzano kan vi udforske dele af Dolomitterne inden vi 
kører til Slovenien til Ribcev Laz og bor på hotel Jezero 
http://www.bohinj.si/alpinum/jezero/hotel_jezero_en.html  

 
ved Bohinj søen i 3 nætter. Turen til Slovenien går 
gennem Dolomitterne og der kan vælges en rute syd eller 
nord for grænsen mellem Italien og Østrig efter behag. 
Fra Hotellet i Slovenien går turen videre til Wien hvor vi 
skal bo på Hotel Sophienalpe i Wienerwald. 
http://www.sophienalpe.at   

 
 i 5 nætter. I Wien er der mulighed for at besøge Wiener 
Staatsoper, Schloss Schönbrunn eller blot udforske byen 
til fods og omgivelserne i bil.  
Fra Wien kører vi videre til Hotel Lindwurm nær Salzburg 
og her har vi 5 dage til at udforske byen og omgivelserne 
(Ørnereden, Schloss Heilbronn mv.) 
http://www.hotel-lindwurm.de  

  
Herefter går turen tilbage til München hvor vi tager biltoget 
tilbage til Hamburg eller Berlin hvor vi lander 26 JUL 
2013. 
Prisen for 2 personer, 1 bil og hoteller med Half-Board 
(morgen- og aftensmad ekskl. drikkevarer) forsøger jeg at 
holde på ca. 21-22.000kr.  
Den endelige pris kan først udmeldes når jeg har 
arrangeret med hotellerne og biltoget. 
Det maximale antal deltagere er 21 biler/42 personer og 
flere fra tidligere ture (10 par) har allerede igen vist 
interesse. 
Betalingen for turen foregår i 3 trin således: 
15 APR 2012, 4000 kr. (ved tilmelding, indledende 
bookinggebyrer)  
01 AUG 2012, 9000 kr. (2 rate) 
01 APR 2013, ca. 9000 kr. (3 rate/rest) 
Ovennævnte afspejler de betalingsterminer jeg skal 
overholde ved biltog og Hoteller.  
Transporten i biltoget foregår med 2 par i en 5 køjes kupé.  
Alle forskydninger mellem hoteller og til/fra biltog  foregår 
efter eget valg, samt udflugter planlægges individuelt af 
de enkelte par. Ved de tidligere ture har deltagerne slået 
sig sammen i små grupper og gjort forskydningerne til 
oplevelsesture også.  
Der er altså ingen egentlig ”tur-guide” med og alle 
deltagere (også min Kone og jeg) er på ferie på samme 
vilkår og prisen bliver fastsat efter de faktiske udgifter. Alt 
det praktiske med planlægning/koordination af biltog og 
Hoteller står jeg dog for. 
Alt i alt en rundtur i Alperne på 18 dage med biltog frem 
og tilbage. 
Siden 2005 har jeg arrangeret ture hvert andet år og ved 
alle ture har over halvdelen været gengangere fra tidligere 
ture.   
Hvis I vil deltage skal I tilmelde jer på 
jkj@vemmelev.net eller telefon  
Herefter vil jeg skrive tilbage med de praktiske 
oplysninger og I blive sat på deltagerlisten og modtager 
nyhedsbreve og statusmeldinger løbende. 
Jeg ved, at planlægning af sommerferie 1½ år frem er 
mere end de fleste plejer men hvis jeg skal have plads til 
alle på hotellerne, er det desværre en nødvendighed. 
Erfaringsmæssigt bliver alle pladser besat inden for kort 
tid, så jeg anbefaler, at evt. beslutning om deltagelse 
træffes hurtigt. 
 
Jesper Johansen 
Lyshøjvej 2, Forlev 
4241 Vemmelev 
29 45 43 66 
jkj@vemmelev.net  

http://www.hotel-post-gries.com/
http://www.bohinj.si/alpinum/jezero/hotel_jezero_en.html
http://www.sophienalpe.at/
http://www.hotel-lindwurm.de/
mailto:jkj@vemmelev.net
mailto:jkj@vemmelev.net


Sådan folder du klubbens "flyer"



TR Club DK
Stiftet i 1975

www.tr-club.dk

TR klubben på tur

Teknisk seminar

Samarbejde med andre klubber

TR International Meetings

Virksomhedsbesøg

TR på tur
Orienteringsløb



Overvejer du, eller har du
købt en Triumph TR ?

Vi vil gerne reklamere for vor
mærkeklub for Triumph TR biler.

Vi er ca. 200 medlemmer fordelt over
hele landet. Klubben afholder diverse

fælles arrangementer og der
arrangeres tillige ture til udlandet til

div. internationale træf.

Klubben er behjælpelig med råd og
vejledning i forbindelse med bilens
vedligeholdelse, fremskaffelse af

reservedele mv.

Herudover afholdes diverse sociale og
tekniske arrangementer.

Hvis dette skrift har vakt din interesse
for klubben kan du se mere på

webstedet :

www.tr-club.dk
hvor du også kan finde en

indmeldelsesblanket samt anden
information om klubben.

Med venlig hilsen, og på gensyn.

Bestyrelsesformand

Peter T. Böwadt

Mail : formand@TR-club.dk

Velkommen i TR Club DK

Stiftet i 1975

TR2 1953-1955
Antal: 8.636

TR3 1955-1957
Antal:       13.377

TR3A 1957-1962
Antal:       58.309

TR3B 1962 Antal:
 3.334

TR4 1961-1965
Antal:      40.254

TR4A 1965-1967
Antal:      28.468

TR5 PI 1967-1968
Antal:  2.947

TR 250 1967-1968
Antal:  8.484

TR6 PI 1968-1975
Antal:       13.912

TR6 Carb.  1968-1976
Antal: 77.938

TR7  1975-1981
Antal  112.375

TR8 1979-1981
Antal:      2.715

Produktionstal



Justering og opretning af sideruder i TR 4, TR5 og TR 6

Af: Ove Pedersen
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ederste stop for rude

Afstanden reguleres ved
at indsætte nogle skiver
alt efter behov

Filt

Filt

Mange har nok oplevet at ruderne rasler eller
ikke rigtig passer med gummilisterne i
forruderammen eller i forhold til kalechen.
Her beskrives en måde at foretage opretning
på.
Det første, der skal kontrollere er om døren er
tilpasset fornuftigt i forhold til Karosseriet, er
det ikke tilfældet skal døren rettes op, dette
sker ved at løsne dør hængslerne og justerer
døren i forhold til karosseriet.
Når  side vinduerne skal justeres skal dør
beklædningen  tages af således at
rudestyrerne kan kontrolleres (72 og 64), er
de ikke i en ordentlig stand kan gummilisten
(72 og 65) skiftes således at ruden ikke
rasler i styrene. Hvis styrene ikke holder
ruden godt nok fast, kan der sættes nogle
skiver (78) ind som mellemlæg, således at
der bliver mindre afstand mellem de to styr.
Hvis vinklingen ikke er optimal eller styrerne
ikke sider lige i døren kan dette rettes ved at
sætte flere skiver ind mellem dør og styr  og
på den måde få rette skævhederne op.
For at beslaget til håndtag og  ruden når den
er rullet ned, ikke skal rasle er der limet filt på
døren og det nederst stop (42 og 95).
For at justerer hvor højt ruden kan gå op
justeres på beslaget (90) således at ruden
flugter med forruderammen eller tilpasses
kalechen.

På beslaget (94) justeres, hvor langt ruden kan sænkes ned i døren og her gælder at ruden skal så langt ned, at den
kommer fri af den øverst kant af døren, men godt må få lidt støttet af dørkanten.

Dørkonstruktion TR5 og TR6

Dørkonstruktion TR4 og TR4A
Dørkonstruktionen på en TR4 model er lidt anderledes end på TR5 -6 det er især den teknik, som bruges til at hæve
og sænke ruderne, der er anderledes. Endvidere er styrene til ruderne forskellige, da styret (78)skal udskiftes hvis det
er slidt, der fås dog et reparations sæt  med den kanal  ruden kører i, som så skal nittes til de beslag, der skrues på
døren. En anden forskel er at det stop, som skal stoppe ruden i sin øverst position er er udført anderledes og sidder
forskelligt på modellerne. Selve arbejdsgangen ruden oprettes på, er som beskrevet for TR5 og TR6.



Dørkonstruktion TR4 og TR4A

Filt

Filt

Nederst stop

Øverste stop for rude

Generelt
Ståltrådsbøjlen (88 - TR4, 77 -TR5 og TR6) har til formål at holde styrene sammen, således at de samtidig kan fjedre
en lille smule. Enderne er monteret rundt om styrerne og midten af bøjlen, er sat fast inde i det nederst stop (121 og
44) ved hjælp af en metal flig som er bøjet over bøjlen. Ståltrådsbøjlen løsner sig af og til og kan være årsag til at der
kommer raslelyde fra døren, så når dørsiden et taget af, er det en god ide at kontroller om bøjlen sidder som den skal.



Newsletter Nummer 3 September  2012

Gæt hvad dette er for en del i din TR 4A - TR6

Få svaret senere i dette Newsletter

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  svar på dine tekniske spørgsmål. Mødet har
været en tradition gennem hele klubbens 37 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.

Med kort varsel !!!Lille TR træf i Nordjylland.
Søndag den 30 september
Se vedsendte indbydelse
Vi er ikke mange TR ejer i Nordjylland, og skønt vi gerne
køre i vores gamle biler, er der et godt stykke vej fra
Nordjylland til diverse arrangementer på ørerne og ”ned i
Jylland”.
Derfor prøver vi at samle dem, der måtte være og som
har lyst til at samles i det Nordjyske. Du er velkommen,
uanset hvor du kommer fra.
Formålet er at møde folk med TR interesse og udbygge
netværk til gensidig hjælp med alle spørgsmål omkring
vores biler.
Programmet er som følger:
Dato: 30. september

Tid 13:30
Sted: Hasselvej 38, 9260 Gistrup
Program: Køretur i Himmerland Retur til Gistrup Kaffe/Øl
Lidt let grille mad.
Af hensyn til planlægning og indkøb hører jeg gerne om
du kommer.
Vi kan på dagen også drøfte om der er interesse for et
månedligt møde/komsammen.

Med venlig hilsen
Kristian Kaae
Hasselvej 38
9260 Gistrup
Tlf: 30710555
Mail: kaae@mail.tele.dk

Løvfaldstur øst DTAK
Søndag den 7. oktober Kl. 10.00
Mødested: Roskilde havn
Af Jørgen E. Busch (sjaelland@dtak.dk) fra Dansk
Triumph Automobilklub
Jeg har flere muligheder, men på opfordring har jeg
forsøgt mig med en tur til Sporvejsmuseet i
Skjoldnæsholm. Turen går ind over Åmosen og ender ved
Sporvejsmuseet. Jeg regner med, at turen er på ca. 100
km. Turen ender som nævnt med et stop på
Sporvejsmuseet.

Der skal betales kr. 70,- i entre, hvis vi er mere end 20
personer, der vil med ind (ellers er det kr. 80,-). Eventuelle
medlemmer af Sporvejshistorisk forening kommer

 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



Koordinatorer:
Øst: Peter Jørgensen Vest:  Bay Jacobsen Udenlands: Henrik Vikelgaard
        Tlf: 4021 7113                                           Tlf: 8689 1971                                           Tlf: 4648 0433
         Mail: pj@jorgensen-sonner.dk                 Mail: jhbay11@hotmail..com               Mail:TR@vikel.com

Fra redaktøren
Hvis I ligger inde med nogle tekniske fif, artikler eller træf, som kunne være interessant for andre
medlemmer, så send disse emner til mig som en Word fil, er der billeder, så skriv hvor billederne skal sættes
ind f.eks. med det nummer, eller titel de har. Når jeg modtager stoffet, skal jeg nok sørge for opsætningen til
enten Newsletter eller til TR Bladet send jeres materiale på ovped@live.dk

Venlig hilsen

selvfølgelig gratis ind, men tæller med til gruppen på de
minimum 20 for at få grupperabat.
Jeg har talt med en fra Sporvejsmuseet, og biler fra før
1972 kan nok få lov til at parkere inde på området, hvis jeg
laver en aftale om, hvor mange der kommer på forhånd.
Derfor vil det være godt med en tilkendegivelse af, om man
tænker at deltage og gerne vil med til Sporvejsmuseet. Jeg
skal gerne have besked to uger før turen.
Mulighed for at leje en sporvogn og få serveret kaffe er der
også. Ved 18 personer koster det kr. 85,- pr. person (800
+18X40 kr). Skal nok indbetales på forhånd, men det
vender jeg tilbage til, hvis der er stemning for et sådant
arrangement. Dette vil også kunne kombineres med en
rundvisning.
Venlig hilsen
Jørgen E. Busch, DTAK

Tilmelding:Tilmelding foregår lettest ved blot at svare
til mig på email kasserer@tr-club.dk senest den
23.09.2012.
Husk, som nævnt nedenfor, at tilkendegive om I
ønsker at komme ind på Sporvejsmuseet samt, om I
tillige vil være med til at leje en tur i en sporvogn.
Som sædvanlig er Healey og Alfa Romeo klubberne tillige
inviterede.

Vi håber, at TR Club DK vil møde talstærkt frem.

Med TR-hilsen
Jens Chr. Fahrner
Kasserer

Kør i garage i Jylland
Søndag den 7. oktober kl. 10.00
Mødested: Silkeborg Golf Club, Sensommervej 15C,
8600 Silkeborg.
Vi kører en tur på ca. 100 km, bl.a. til Dollerup Bakker ad
hyggelige veje.

Vi  returnerer til Silkeborg Golf Club, hvor vi indtager
vores frokost i restauranten.
Tilmelding senest 30. september til
Bay Jacobsen
Jhbay11@hotmail.com
Tlf. 8689 1971 eller mobil 3053 7520

Fredericia messen
Lørdag søndag den 20.-21. oktober

Vi er repræsenteret med en stand i år. Vi regner med at
have to biler med.
Vi medbringer også forskellige effekter, så vi forhåbentlig
får en pæn udstilling.
Der vil være kaffe på kanden, så kom og få en hyggelig
TR-snak. Vi vil være at findeI hallen med mærkeklubber.

Andespisning:
Søndag den 11. November kl. 15.00
Mødsted: Festlokalerne på den gamle kaserne i
Ringsted Garnisonen 36, 4100 Ringsted

Den dejlige rapand leveres af den lokale og kendte
Benløse Kro, som har ry for at lave rigtig god Dansk mad,
hvor alle bliver mætte, og hvor der er rigelig med brun
sovs, surt og sødt, brune som hvide kartofler, rødkål mm.
Som dessert serveres der en skøn risalamande med
tilhørende varm kirsebærsovs.



Vi starter kl. 15.00 med kaffen og en småkage, og hvis
nogen har en god oplevelse og nogle billeder som man vil
fortælle om, sørger vi for at der er mulighed for at se disse
billeder og dias show via pc – dvd, op på væggen. Det er
dog vigtigt, at undertegnede for besked i forbindelse med
tilmelding, om hver der har lyst til at fortælle om en god TR
oplevelse, et årstræf, et internationalt træf, en TR tur med
vennerne, ja mulighederne er utallige.
Prisen for at deltage er kr. 250,- pr. person, og dækker
maden, kaffen, leje af lokaler inkl. service mm. Klubben vil
være vært for en enkelt vand/øl/glas vin. Øvrige
drikkevarer til eget forbrug skal man selv medbringe.
Til den heldige finder af mandlen, vil der naturlig være en
mandelgave.
Betaling skal indbetales på giro konto nr. +01 < 5342791, i
forbindelse med din tilmelding.
Tilmelding skal ske til Peter Jørgensen pj@jorgensen-
sonner.dk og senest den 29. oktober 2012.

Årets julestue i vest
Afholdes hos Ellen og Erik i munkebo
Søndag den 10.november

Nærmere info med mødetid og sted bliver lagt på
hjemmesiden.
Husk at lægge datoen ind i Jeres kalender J

Julestue i garagen på Amager
Søndag den 9. 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.

Arrangementer 2013
Teknisk Aften dækmontering:
Som nogle af de ”gamle drenge” i klubben har fortalt, så
har vi aldrig i klubbens historie været på besøg i et
dækcenter, og det skal der rådes bod på nu. Vi har talt med
en dækcenter beliggende i hovedstadsområdet, som
meget gerne vil være vært for en teknik aften, hvor man vil
fortælle om forskellige dæktyper til vores biler,

afbalancering af trådhjul, sporing og 4 hjuls udmåling. Finn
Sehstedt har velvilligt sat sin TR250 til disposition denne
aften.

Tid og sted er ikke endelig fastlagt i skrivende stund, men
det er planen, at det bliver i januar-februar eller marts
måned 2013. Mere info følger i næste Newsletter og på
hjemmesiden.
Spørgsmål og tilmelding kan stilles til Peter Jørgensen
pj@jorgensen-sonner.dk

Teknisk Aften, hvordan kan viden om
racerkørsel forbedre din køresikkerhed?

Selv om klubbens gennemsnitsalder er at betegne som
seniorer eller bare store legebørn, og at de fleste af os har
kørt bil i mange år, så kunne vi måske lære noget om at
køre race, og overføre det til vores TR biler på landevejen,
dog med henblik på mere sikkerkørsel. Til det har vi talt
med Lars Kruse fra www.activedriving.dk som meget
gerne vil komme og fortælle om hvordan man på en aften
bliver en god racerkører. Lars har planlagt at tilpasse
aftenen til vores TR biler, så ikke vi taler forhjulstræk, ESP
og andet urelevant for en TR driver. Planen er at dette
arrangement afholdes et sted i hovedstadsområdet, og at
det bliver i januar-februar eller marts måned. Mere info
følger i næste Newsletter og på hjemmesiden. Spørgsmål
og tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk



En festlig aften:
Vi er flere i klubben som har talt sammen om, at vinteren
er lang, og uden vores biler, er det begrænset for hvor
meget vi får set til hinanden i den mørke tid, og især
damerne, som måske ikke lige gider de tekniske aftener.
Her på Sjællandssiden og i hovedstadsområdet, kunne vi
godt tænke os, at arrangere en fest med fed 60 er musik,
og hvor alle deltagerne skulle iføre sig tidstypisk tøj fra
netop den tid hvor jeres TR var ny.
Det var planen at holde festen først inde i det nye år
(februar-april), og i dette Newsletter, skal vi i første
omgang lodde stemningen for interessen for en sådan fest.
Kom med en tilkendegivelse til Peter Jørgensen på mail
pj@jorgensen-sonner.dk eller på mobil 40217113, og er
der interesse for at feste, er vi flere som tager arbejdstøjet
på og stabler en fest på benene.

Store køredag grundlovsdag den 5 juni 2013:
Mødested:Hovmarksvej 17, Ringsted kl. 09.00

Traditionen tro åbner Karin og Peter Jørgensen igen
garagen og byder folk ind til klassisk køredag / Store
køredag. Det foregår som sædvanlig på grundlovsdagen
den 5. juni 2013, og vi starter op med morgenkaffe kl.
9.00, og måske en enkelt strofe opera. Derefter går turen
ud på de sjællandske veje.
Nærmere information om turen kommer i et senere
Newsletter.
Tilmelding skal ske til Peter Jørgensen pj@jorgensen-
sonner.dk

Årstræf Havnsø Hotel:
Fredag til søndag den 31.05-02.06.

Vi skal bo på Havnsø Hotel. www.havnsohotel.dk som
ligger i det dejlige nordvest sjælland, med den storslåede
natur, det specielle lys, og de mange seværdigheder.
Der vil være mulighed for at komme fredag den 31. maj
eller om lørdagen den 1. juni
Nærmere informationer om turen, priser mm, kommer i et
senere Newsletter, men du kan allerede nu sætte kryds i
kalenderen.
Tilmelding vil være til Peter Jørgensen, pj@jorgensen-
sonner.dk og det skal være senest den 15. april 2013.

Årets Tematur
Lørdag den 10 og søndag den 11 august

Arrangeres af Gurli og Knud Skovgaard med en
smuk tur i det Sønderjyske!
Læg datoen ind i Jeres kalendere. Nærmere
informationer vil komme i det første NewsLetter i
2013 og på hjemmesiden.

Internationalt træf Norge
5- 8 september
Se medsendte fil.



Svar på hvad det var for en reservedel du
skulle gætte

Ja det rigtige svar er: Det er den møtrik der holder
baghjulet fast på bagakselen.

Besked fra formanden Peter Böwadt til mig

Se foreløbig artikel om problemet i dette Newsletter

Diverse
Klubben har indkøbt nye kasketter
kasketterne findes i 2 størrelser, S-M og L-XL, og de har

ikke ”en justering” i nakken som normalt, det er meget
mere fuldendte, og i stedet er der indbygget elasticitet i
stoffet, og det sidder godt, og fast, selv i en åben TR. De
leveres i farven sort.
Prisen er fastsat til kr. 100,- (+ evt. forsendelse), og det er
dyrere end den gamle model, men det er også en helt
anden kvalitet og design.
Jeg har et lager liggende, og folk kan blot maile
pj@jorgensen-sonner.dk   til mig for bestilling.

Andre arrangementer
Ønsker du at få et bredt indblik i hvad der sker på
veteranbilfronten, kan det anbefales at gå ind på
Veterantidene: http://www.veteranposten.dk/Kalender/
som har en meget fin kalender.

SWAPMEET
Andelslandsbyen Søndag den 7. oktober
ved Holbæk kl. 9-15
Kom i gammel bil og få gratis parkering. Entre kr. 50 pr.
person.

Gisselfeldt 2012



 

 

 

 Lille TR træf i Nordjylland. 
Vi er ikke mange TR ejer i Nordjylland, og skønt vi gerne køre i vores gamle biler, er der et godt 

stykke vej fra Nordjylland til diverse arrangementer på ørerne og ”ned i Jylland”. 

Derfor prøver vi at samle dem der måtte være og som har lyst til at samles i det Nordjyske. Du 

er velkommen uanset hvor du kommer fra. 

Formålet er at møde folk med TR interesse og udbygge netværk til gensidig hjælp med alle 

spørgsmål omkring vores biler. 

Programmet er som følger: 

Dato: 30 september 

Tid 13:30 

Sted: Hasselvej 38, 9260 Gistrup 

Program: Køretur i Himmerland 

 Retur til Gistrup 

 Kaffe/Øl 

 Lidt let grille mad. 

Af hensyn til planlægning og indkøb hører jeg gerne om du kommer. 

Vi kan på dagen også drøfte om der er interesse for et månedligt møde/komsammen. 

 

Med venlig hilsen 

Kristian Kaae 

Hasselvej 38 

9260 Gistrup 

Tlf: 30710555 

Mail: kaae@mail.tele.dk 



Så skete det igen advarsel
  Af: Ove Pedersen Foto: Peter Böwadt

Så sket det igen, Denne gang var det formanden Peter
Böwadt, der  tabte baghjulet på vej fra Hannover mod
Hamburg, heldigvis skete der ikke personskade.

Der er begyndt at dukke lidt for mange rapporter op
omkring TR IRS biler der taber baghjulet.

Det der sker, er at den yderste del af drivakselen ved
baghjulet knækker, hvorved der ikke er styr på baghjulet,
som falder af.

 De første uheld skete på de biler der blev brugt til historisk
racing. Senere er problemet dukket op på alle TR biler med
uafhængig affjedring (TR4A, TR5 og TR 6) Forklaringen er
sikkert så enkel, at problemet dukker op på de ældste biler
først. Der findes rapporter fra Sverige, England, Tyskland,
Holland, Østrig  og nu også i Danmark.
Formodentlig opstår skaden på grund af slør og slitage i
drivakselen, kardankryds,  nav eller  ved  almindelig
træthedsbrud i den aksel som holder hjulet. Men hvad den
eksakte årsag er, ved jeg desværre ikke .

Hvis nogle kan komme med et entydigt t svar på bruddet
og hvordan det undgås er det guld værd, for hvis problemet

ikke løses, vil vi med tiden desværre komme at se flere
ulykker med vores TR’er.

Derfor, få kontrolleret om i har slør eller slitage i jeres
TR's bagtøj og hvis i har, så få det ordet hurtigst
muligt, heller i dag end i morgen.
Hvis man vil helgardere sig skal man bytte begge
bagaksler, både nav og drivakselen ud til en bedre
konstruktion, hvilket mange deltagere i historisk race har
gjort. Her er beskrevetet par alternativer

Alternativ 1
Udbyt navet og drivakselen til en forbedret variant som
sælges af Revington TR i UK. Dine gamle nav skal
sendes retur til Revington. Revington  TR kalder sine nye
enheder ”Uprated drive-shafts with rebuilt hub” part no.
402347UR

Alternativ 2

GKN Roller Shaft, et moderne alternativ til den gamle
type drivaksel og flange.
Moss nr. TKC853XR Roller drive shaft & hub assembly,
pris ca. kr. 7500 pr stk.

Alternativ 3

Drive Shaft and Hub Units Uprated, en forstærket og
forbedret version af de originale dele.
Moss  nr.TKC853UR Outer Axle Shaft, Uprated with
flange and Universal Joint.  pris ca. kr. 2200 pr stk.

Her er akselen knækket

Formanden Peter Böwadt's TR efter at baghjulet er
knækket af, heldigvis skete uheldet ved lav fart.



Alternativer til de originale bagaksler på TR IRS modeller



I kredsløbet for  benzinmåleren anvendes
et termorelæ p.g.a. at lampen ikke skal
blinke, alt efter hvordan svømmeren i
benzinmåleren bevæger sig i tanken.
For at kontroller funktionen,  kan bagenden
af bilen hæves og den grønne/orange
ledning på benzinmåleren på tanken sættes
sammen med den sorte ledning  på
måleren. Når dette er udført sættes
tænding på bilen og efter max. et minut vil
lampen lyse, hvis forbindelsen og lampen
er i orden. Hvis denne prøve er ok og
lampen ikke lyser når der er mindre end ca.
7 liter tilbage i tanken, må dette skyldes en
fejl i selve benzinmåleren.

Kontrollampen får tilført signal gennem et
termorelæ fra benzinmåleren. Når
benzinmåleren nærmer sig bundstillingen,
bliver kontakten som er indbygget i
benzinmåleren for lav benzinstand lagt til
stel, dette bevirker at der går  en strøm
gennem spolen på termorelæet,  som efter
en tid slutter  relækontakten,  således at
der kan gå en strøm fra kontrollampen for
lav benzinstand til stel som får lampen til at
lyse.
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Termorelæet er monteret lige over
instrumenterne.
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