Newsletter

Nummer 1

Formanden har ordet
På vanlig vis har vor redaktør grebet stafetten og udformet
vort første Newsletter for
2013, så vi alle kan være
ordentligt orienteret om
det
kommende
års
arrangementer m.m., så
vidt vi allerede kender
dem lige nu.

Februar 2013
m.m. vil ikke blive skuffede. Specielt skal det særlige
arrangement ”Tour de Sønderjylland” fremhæves, da Gurli
og Knud Skovgaard har taget et flot initiativ og arrangeret
deres parallel til ”Nielsens Tematur”!
Og så er der de særlige arrangementer som f.eks. Gokart
kørsel og arrangement samarbejder med Triumph TR
Club Sweden.
Det skal alt ses i lyset af, at flere medlemmer sidste år
udtrykte tilfredshed med deres medlemskab i klubben. Alt
andet lige ligger der heri en indirekte forventning til
arrangørerne og til det fortsatte arrangement samarbejde
samt den organisering, der skal udvises, og det tager vi til
os! Det gode samarbejde i klubben spiller her en central
rolle.

I år har vi tilladt os at
ændre
stedet
for
afholdelse af generalforsamlingen,så fynboerne og jyderne får bedre
mulighed for at deltage Bestyrelsen ser frem til et nyt og interessant TR år!
uden at skulle krydse hele
Danmark igennem for at Et par bemærkninger om to oplevelser sidste år.
Motorhistorisk Samråd havde årsmødet i Vissenbjerg, og
komme over til ”øen”.
Bestyrelsen håber, at denne disposition vil blive positivt jeg deltog. MhS´ bestyrelse havde fremlagt en række
forslag til tilpasninger af vedtægterne, hvilket affødte en
modtaget J
del debat omkring de enkelte forslag. Desværre lyttede
Det er en fornøjelse at se vort regnskab (som Fahrner MhS bestyrelse ikke så godt til medlemmernes generelt
allerede har klar), hvor jeg kan afsløre, at vi trods meget fornuftige forslag til mindre reformuleringer af
investeringer i bl.a. 2 messedeltagelser og nye kasketter forslagene. Dette medførte, at bestyrelsen i pausen
besluttede kollektivt at nedlægge deres mandater, da de
kan ramme meget tæt på budgettet.
Ja, vi satser på vor markedsføring og profilering! følte sig desavueret – noget dramatisk. En ny bestyrelse
Omverdenen skal vide, hvem TR Club DK er, så TR ejere kom dog på plads med to nye medlemmer, og de trak
kan være fristede til at lege med os ikke mindst, når de ser hurtigt i arbejdstøjet. På årsmødet i år tages vedtægterne
vort aktivitetsniveau med egne arrangementer, møder og op igen.
back up til medlemmerne på baggrund af jeres ønsker til Jeg tillader mig at drage den konklusion, at lytter vi ikke til
de gode input fra medlemmerne, løfter bestyrelsen ikke
bestyrelsens initiativer.
sin opgave.
I år har nordmændene lagt sig alvorligt i selen og har
præsenteret et gennemarbejdet oplæg og program til et Med fare for at gentage mig selv: Det er vigtigt for TR Club
Europatræf, der er ud over det ”sædvanlige”: Der er lagt DK, at I ytrer jer, og det kan bl.a. ske på den kommende
en lang rute og en kortere rute. Begge ruter følges ad frem generalforsamling! Vi skal i bestyrelsen vide at lytte!
til et punkt, hvor de, der har valgt til korte rute, kører tilbage
til startpunkt. Begge ruter vil nok kunne tage vejret fra den Den anden oplevelse var i Oslo på Formandsmødet i TR
mest hærdede TR kører. Kast endnu en gang et blik i Register Coordinators, som TR Club DK er medlem af. Vor
programmet! Det er tæt på ”once in a Life time” – en tur udlandskoordinator Henrik Vikelgaard og jeg deltog
der nok ikke tilbydes igen lige med det samme. Og ja, den sammen med vore respektive hustruer Bette og Birte.
er dyr, men udbyttet matcher investeringen, og nord- Forinden havde TR Register Italy, som måtte melde
mændenes omhu borger for kvaliteten. Hvis du er i tvivl forfald, aftalt, at Bette var konstitueret som repræsentant
om din deltagelse, så kontakt Henrik Vikelgaard, der har for TR Register Italy og dermed i givet fald formelt
stemmeberettiget.
sat sig grundigt ind i ruterne J
Som aftalt i Belgien forrige år, skulle TR Register
De der søger vore faste arrangementer i TR Club DK – Ud Danmark, den ”nye” danske TR Klub, fremlægge deres
af garagen, Årstræffet, 5. juni træffet (Store Køredag), akkreditiver, med henblik på en evt. optagelse i TR
Værksteds aftener i vest og øst, ind i garagen vest og øst Register Coordinators, hvilket de gjorde.
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Efterfølgende foreslog formanden for TR Register
England, Chris Cunnington, der var ordstyrer, at foretage
en afstemning om, hvorvidt TR Register Danmark kunne
optages i TR Register Coordinators. Dette kom bag på alle,
da det var uden for dagsordenen, hvorfor Henrik og jeg
heller ikke havde forberedt et mere uddybende
præsentationsoplæg fra vor klub over for panelet, men
alene havde koncentreret os om 2015, hvor TR Club DK
som bekendt har værtsskabet for European Meeting, også
kaldet ”det internationale træf”.
Den efterfølgende afstemning stod lige med 5 for, 5 imod
og 1 blank, og optagelsen faldt dermed. I år tages emnet
op igen på Coordinators Meeting og indgår officielt i
dagsordenen.
Det interessante her er, at der hidtil i TR Registers
Coordinators mangeårige historie har været enighed om,
at hvert land er repræsenteret af én klub. Kun Tyskland er
undtagelsesvis repræsenteret af to klubber, men de har
sammen også et betydeligt antal medlemmer. I parentes
bemærket har TR Club DK været med fra stiftelsen af TR
Register Coordinators.
Ulykkeligvis har klubben i januar i år oplevet en tragedie:
Vort kære mangeårige medlem Anne Lütken er brat taget
fra os pga. hjertestop under ferieophold i udlandet.
Anne deltog i stort set alle klubarrangementer og har
gennem rigtig mange år været den trofaste co-driver på
Bay Jacobsens og hendes utallige langture i Europa,
senest Europatræffet i Schweitz sidste år og turene
herhjemme.
Vi vil savne Annes gode humør og puslen om os, når der
var TR møder med planlægning og drøftelser af TR emner
og hygge i hjemmet i Ry.
Anne blev kun 64 år, og vore tanker går til Jens Henrik Bay
Jacobsen.
Begravelsen har fundet sted.
Æret være hendes minde!

Peter T. Böwadt
Formand

Årets Arrangementer
Mandagsmøder
Den anden mandag i måneden fra kl. 19.00 til ca. kl.
22.00
Mødested: Amager Landevej 171

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 38 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.

TR-Club DK inviterer sine medlemmer ud og
køre Gokart.
Onsdag den 20. februar 2013.
Mødestested: GoRacing, Pasteursvej 55 (det gamle
Carlsberg fabriksområde), 1778 København V.
Da vores TR biler blot står og venter på at foråret kommer,

er vi nogle TR medlemmer, som godt kunne tænke os, at
komme ud en vinteraften og prøve kræfter med en Gokart.
Denne aften er både for kvinderne og for mændene i TR
Club.dk.
Vi har reserveret banen hos GoRacing i København (det er
en indendørs bane), hvor der arrangeres et mini Le Mans,
som strækker sig over et løb på 1½ time, og hvor vi er delt
op i hold, bestående af 3 mænd/kvinder og 1 gocart, og
hvor man undervejs skifter kørere ud fra, efter en af gocart
centret nærmere angiven måde, så der på den måde, også
vil være plads til det sociale samvær, mens man ser de
andre race rundt. Der er køredragter, hjelme mm, til alle
deltagerne.
Sted:
-

GoRacing, Pasteursvej 55 (det gamle Carlsberg
fabriksområde), 1778 København V.
Tlf. til GoRacing (banen) 4236 0000
Læs mere om GoRacing på www.goracing.dk

Aftenens program:
- Kl. 18.30 er der briefing for alle deltagerne. Kom
gerne i god tid, da vi starter præcist.
- Kl. 19.00 – 20.30 køres der race på banen, mini
Le Mans.
- Herefter kåres aftenens bedste hold, og der er
præmieoverrækkelse.
Tilmelding:
- Tilmelding, som er bindende, til Peter
Jørgensen på pj@jorgensen-sonner.dk
- Eller på mobil 4021 7113.
- Tilmelding skal ske senest mandag den 4.
februar 2013.
- Husk ved tilmelding at angive navn og
telefonnummer, samt antal personer.
Priser og betaling:
- Prisen for at deltage pr. person (på et hold
Af hensyn til vore mange nye medlemmer skal vi orientere
bestående af 3 personer og 1 gocart) koster kr.
om, at vores medlem Hans Jørgen Bach Nielsen holder
300,garagemøde den anden mandag i måneden. Her har du

-

Derudover kan der købes øl, vand og kaffe mm,
som man hver især selv køber.
Beløb på kr. 300,- bedes indbetalt på giro konto
nr. +01 < 5342791 og senest i forbindelse med
din tilmelding.

Vi håber, at rigtig mange fra TR Club.dk vil tilmelde sig
dette arrangement, og det gælder såvel klubbens kvinder
som klubbens mænd. Er vi mange nok, har vi hele banen
for os selv, hvilket kunne være rigtig sjovt.

Teknisk aften: dæktyper til vores biler, afbalancering af trådhjul, sporing og 4 hjuls udmåling.
Onsdag den 20. marts kl. 18.30
Mødested: Fabriksparken 43, 2600 Glostrup

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 sikker kørsel. 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.
Bemærk at arrangementet er lagt så vi alle kan komme i
vores TR biler, og Hans Bo har lovet at alle bilerne kan
køres indendørs, så vi kan udfolde dækspark indendørs,
og mens Lars Kruse fortæller, kan vi sidde med udsigt til
vores egne biler. Du er meget velkommen til at komme 1
time tidligere, dvs. kl. 17.30, så der er mulighed for
dækspark og TR snak, inden arrangementet starter kl.
18.30.
Det er gratis at deltage, og TR Club DK er vært med en kop
kaffe og en vand.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensensonner.dk eller på 4021 7113 senest 24. april 2013.

Teknisk aften i Vest

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
Super Dæk Service, Fabriksparken 43, 2600 Glostrup,
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.
Sted: Super Dæk Service,Fabriksparken 43, 2600
Glostrup.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensensonner.dk eller 4021 7113 senest den 10. marts 2013.

Teknisk aften, hvordan kan viden om
racerkørsel forbedre din køresikkerhed:
Onsdag den 10. april kl. 18.30 – 21.30
Mødested: Ballerup Auto Garage, Industriparken 2325, 2750 Ballerup www.ballerupautogarage.dk

Emner bliver tuning (TR3-TR4) og følsom teknik (TR4 og
TR6) samt drøftelse af de spørgsmål, som deltagerne
ønsker at drøfte. Haves særlige ønsker kan de fremsendes
til formanden inden aftenen, så vi kan forberede evt.
dokumentation eller andet der kan hjælpe til besvarelserne.
Nærmere info om program, tid og sted m.m. kommer på
hjemmesiden og udsendes pr. mail i god tid.
Kontaktperson: Peter Böwadt

Ud af garagen i Vest
Søndag den 14. april 2013

Forslag til dagsorden samt kandidater til bestyrelsen
tilsendes formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Klubben er vært med en kold anretning
samt en øl eller vand og efterfølgende kaffe. Yderligere
drikkevarer er for egen regning.
Eventuelle ledsagere, der ikke er medlem af klubben, skal
betale kr. 100,- for deltagelse i frokosten.
Yderligere oplysninger om stedet findes på restaurantens
hjemmeside www.holgerh.dk.
Den er beliggende med en pragtfuld udsigt over Nyborg
Havn. Vi har reserveret lokale på 1. sal.
Tilmelding til frokosten sendes til formand@tr-club.dk
eller på tlf.: 4089 1498 senest den 13. april.

Forårsmønstring på Kastellet København
Søndag den 5. maj kl. 13-16
Mødested:Edel Sauntes Allè. ved Fælledparken kl.
11.30.
Nærmere info om program, tid og sted m.m. kommer på
hjemmesiden og udsendes pr. mail i god tid.
Kontaktperson: Peter Böwadt

Generalforsamling
Lørdag den 20. april kl. 12.00
Mødested: Restaurant Holger H, Havnegade 2,
Nyborg
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: Hvis du ønsker at køre samlet til kastellet
så ring til John Laursen 3257 2703 som følger op på
tilmeldingerne

Besøg på nogle af Stevns seværdigheder
Søndag den 12. maj kl. 10.00
Mødested: Drosselvænget 1, 4671 Strøby

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 medlemmer
7. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor
På valg er:
·
Peter Böwadt, formand: Villig til genvalg.
·
J. H. Bay Jacobsen, vest-koordinator:
Villig til genvalg.
·
Peter Jørgensen, øst-koordinator: Villig til
genvalg.
8. Eventuelt
Regnskab vedlagt, se bilag

Henrik Mortensen har igen indvilliget i at tage os på en tur
til nogle seværdigheder på Stevns. Som sidste gang vil
turen starte fra den lille havn i Strøby Ladeplads, hvor
Henrik er havnefoged, med morgenbrød/ kaffe/ og
oktanbooster. Efter kaffen går turen sydover mod Stevns.
Når seværdighederne er overstået vil der efterfølgende

for egen regning være mulighed for en frokostbuffet på
restaurant La Mere, ønsker I at deltage i frokosten, skal I
ved tilmeldingen gøre opmærksom på dette.
Tilmelding til Henrik Mortensen senest den 8. maj på
telefon 5657 3180 mobil 2141 6224

Kontrol af bagtøj
Søndag den 26. maj kl. 10.00
Mødested: Amager Landevej 171

Pinsetræf Eckernförde
Fredag den 17. maj til mandag den 20. maj
Træffet som er arrangeret af TR-Register Deutschland
afholdes i Eckernförde, som ligger lige syd for den danske
grænse. Er I interesseret i at deltage kan I læse nærmere
på den tyske klubs hjemmeside under www.tr-register.de
her findes alle oplysninger og tilmeldingsformular.

Græsted Veterantræf
Søndag den 19. maj, mødetid kl. 08.30 - 09.00
Mødested: Pilevangsvej 33, 3300 Frederiksværk
http://www.veterantraef.dk
Teknik dag hos Hans Jørgen og John Laursen (Kbh). Her
vil vi se efter baghjuls møtrikker, lejeslør, slidte aksler/
kardankryds mm primært på IRS modellerne, men alle er
selvfølgelig velkommen til at deltage og få en indsigt i
disse bilers opbygning . Klubben sørger for at der er kaffe
på kanden, hvis I mener at I ikke kan vente med at spise
til vi er færdige, er det en god ide at tage en madpakke
med

Klampenborg Classic Motor Meeting 2013
Søndag den 2. juni fra 10.00 - 16.00
Klampenborg Galopbane, Klampenborgvej 252
Åretes tema er Tema: "Best of British and American
Automobiles".
I lighed med de sidste 2 år vil vi gerne invitere til
morgenmad med efterfølgende fælleskørsel til Græsted
Veterantræf.
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
Jørgen Bomberg
Grysgårdsvej 11
2400 København NV
Tlf. 3887 7596 / 3078 3028
E-mail jbomberg@tiscali.dk

Gisselfeld Klassisk Motorshow
Søndag den 2. juni kl. 10.00 - 16.00
www.gisselfeld-kloster.dk

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,

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

Gavnø Slotspark danner for 25. år i træk rammen om
Gavnø Classic Autojumble & Concours de Charme – en
imponerende flot udstilling af køretøjer. Herunder
veterankøretøjer, klassiske køretøjer, sportsvogne, brandog militærkøretøjer samt diverse mærkeklubber. Der
deltager mere end 1.000 gamle køretøjer fra Danmark,
Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Holland og Belgien.

Store køredag

Foruden flotte biler byder dagen desuden på flot udklædte
personer til concours’en, hvor det gælder om at have tøj,
der matcher bilens karakter og alder. Bil med
fører/passager bedømmes som helhed.

Onsdag den 5. juni
Mødested: Hovmarksvej 17, Ringsted kl.09.00

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

Årstræf
fredag den 14. juni – søndag den 16. juni
Mødested: Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58,
4300 Holbæk

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, og vi starter op med morgenkaffe kl. 9.00, og
måske en enkelt strofe opera, mens kaffen sitrer i
koppen. Derefter går turen ud på de sjællandske veje,
hvor vi bl.a. skal besøge Næstved Automobil Museum,
som ligger Skellet 19, 4700 Næstved.
www.naestvedautomobilmuseum.dk Vanen tro, slutter
arrangementet på den store plæne ned til Sorø sø i Sorø,
hvor der plejer at komme mellem 300-500 veteranbiler.
Det er gratis at deltage i dette arrangement, dog skal hver
især selv betale indgangen til bilmuseet i Næstved.
Husk at medbringe madpakke, drikkelse, kaffe mm, til eget
forbrug på turen.
Tilmelding skal ske til Peter Jørgensen pj@jorgensensonner.dk eller på 4021 7113, senest den 21. maj

Gavnø Classic Autojumble

Som tidligere annonceret i Newsletter 3 fra 2012,
TR-Club.dk årstræf, har vi set os nødsaget til
datoen, da flere arrangementer ville ”falde
hinanden” og det har bevirket, at vi har måttet
andet hotel.

omkring
at flytte
oven i
finde et

Tidspunkt: Lørdag den 15. juni – søndag den 16. juni
2013, og med mulighed for at komme fredag eftermiddag
den 14. juni 2013.

Søndag den 9. juni 10 - 17
Adresse og mødested: Hotel Strandparken,
Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk, tlf. 59430616,
www.hotelstrandparken.dk ligger helt utrolig naturskønt i
en kæmpe park, med en stubmølle som nærmeste nabo,
og med udsigt over Holbæk fjord.
Foreløbigt program:
Fredag ankomst kl.15.00, hvor der er kaffe og kage.
Herefter er der afslapning hvor man kan snakke med de
andre TR mennesker, og kl. 18.30 er der en 2 retters
menu, med efterfølgende kaffe.
Lørdag morgen er der morgenbuffet fra kl. 8.00, for dem
som ankom fredag. Kl. 10.00, er der mødetid for de som
ankommer om lørdagen for indkvartering, herefter starter
vi vores TR biler og begynder vores tur som fører os rundt
i Odsherred, hvor vi skal opleve naturen, og besøge et par
steder undervejs. Der vil være interessante ting, at se og

Arrangement foregår lørdag den 22. juni, mellem 10.0013.00 (tidspunkt kommer efterfølgende).
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensensonner.dk eller på tlf. 4021 7113. senest 2. juni,
hvorefter du vil modtage oplysninger efterfølgende
Søndag morgen er der morgenbuffet fra kl. 8.00. Kl. 10.00 direkte fra arrangørerne.
alle skal have pakket og afleveret nøgler, hvorefter vi
starter vores TR’er'e og begiver os ud på en køretur, som Svensk sportsvognsmøde
igen bringer os rundt i Odsherred og Vestsjælland, og vi Lørdag den 6. juli
regner med slutter kl. 15.00, hvor vi tager afsked med
hinanden og kører hjem.
opleve, både for de feminine og de maskuline. Vi regner
med at være tilbage på Hotellet sidst på eftermiddagen.
Kl. 18.30 vil der være en 3 retters menu, med
efterfølgende kaffe.

Priser for arrangementet, inkl. hotel, spisning på hotel, og
entrebilletter, men ekskl. drikkevarer generelt.
Pris pr. person i dobbeltværelse fra lørdag til søndag kr.
1.175,Tillæg for enkeltværelse fra lørdag til søndag kr. 150,Pris pr. person i dobbeltværelse fra fredag til søndag kr.
1.650,Tillæg for enkeltværelse fra fredag til søndag kr. 300,Tilmelding skal ske på vedlagte tilmeldingsblanket,
eller som mail med de samme oplysninger og sendes
til Peter Jørgensen, pj@jorgensen-sonner.dk og den
skal være os i hænde senest den 15. april. Betaling
skal ligeledes ske senest den 15. april, og der skal
indbetales, som anvist på tilmeldingsblanketten.
Tilmelding er først gældende når betaling er modtaget,
og det sker efter princippet ”først til mølle”
Alle deltagere vil inden årstræffet modtage nærmere
informationer, mødetider og deltagerlister mm.

I år er der 40 års jubilæum på det svenske sportsvognsmøde, og TR-Club DK er inviteret af Triumph TR Club
Sweden, til at deltage i dette svenske sportsvognsmøde
med næsten 200 deltagende sportsvogne af alle slags og
årgange.
Flere oplysninger og tilmelding kommer i næste
Newsletter. Peter Jørgensen

Sommer i Ringsted

Thulin træf

Lørdag den 22. juni

Sommer i Ringsted foregår på Torvet midt i Ringsted
centrum, og alle klassiske biler fra før 1975 kan deltage.
Det er et arrangement som har kørt i de sidste 7 år, og
der plejer at komme ca. 100 klassiske biler af alle slags.
Bilerne bliver opdelt i amerikaner biler, engelske biler, og
europæiske og andre biler generelt. På dagen er
Ringsted kommune vært for alle de deltagende biler, med
gratis mad og drikke. Derudover er der opstillet telt
hvorfra man kan høre live musik, der er borde og stole
hvor man kan sidde i solen og nyde en tår at drikke fra
serveringsvognen med fadøl og kolde drikke.
Arrangementet plejer at foregå mellem kl. 10.00 – 13.00,
og det slutter med at publikum kårer den flotteste bil på
dagen, og ejeren får overrakt en stor pokal til evigt eje.

Lørdag den 20. juli

Som traditionen tro, tager TR-Club DK vejen over til vores
Svenske søsterklub Triumph TR Club Sweden, hvor vi
deltager i det årlige Thulin træf, som foregår i Landskrona.
Flere oplysninger og tilmelding kommer i næste
Newsletter. Peter Jørgensen

Årets Tematur ”Tour de Sønderjylland”.
Lørdag den 10. til søndag d. 11. august
Husk at skrive datoen ind i kalenderen
I år hedder turen ”Tour de Sønderjylland” fordi vi skal på
en lille rundtur i det østlige Sønderjylland. Rundturen er
ikke 100% færdig men går fra syd for Kolding til nord for
Åbenrå. I alt ca. 160 km. Start og overnatning i nærheden
af Haderslev.

Så glæd jer folkens, der er også smukt i det sønderjydske.
Nærmere info om turen kan i se i næste Newsletter, men
hold også øje med hjemmesiden. Så snart planen er
færdig vil den blive lagt ud på denne, med sidste
tilmeldings dato og pris.
Vi håber der kommer rigtig mange tilmeldinger for netop
noget sådant ansporer en til at arrangere disse ture.
Tilmelding kan allerede nu foretages til Knud og Gurli
på 4014 1328 eller mail til cupra@mail.tele.dk

Øresund Rundt

Flere oplysninger og tilmelding kommer i næste
Newsletter. Peter Jørgensen

European TR meeting 2013 Norge
Torsdag den 5. sept. til søndag den 8. sept.
Oplysninger og tilmeldings blanket har været udsendt
som mail. Er der spørgsmål omkring træffet kan der rettes
henvendelse til Udlandskoordinator Henrik Vikelgaard
TR@Vikel.com tlf.: 4648 0433

Søndag den 18. august
I år vil det være vores svenske søsterklub, Triumph TR
Club Sweden som skal arrangere dette års Øresund rundt,
og det vil i år foregå i Skåne.

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.

Bilmesse & Brugtmarked Fredericia
Lørdag Den 9. og søndag den 10. Marts
Kort om arrangementet:
Største danske bilmesse og stumpemarked for både
klassikere og veteraner. Næsten 30.000 kvm. fyldt med

Andet
Bestyrelsen arbejder sammen om et arrangement med
Dansk Vintage Motor Club. Der er aftalt møde med Jørgen
Kjær.
Når nærmere foreligger annonceres på hjemmesiden og
pr. mail i god tid.
Kontaktperson: Peter Böwadt

Redaktøren har modtaget følgende fra vores
medlem jørgen Hill-Madsen
Kun til info, hvor olieskiftet truer (hvis ikke det skete før
vinter) -, men www.oliebiksen.dk sælger Castrol 20-50
iden klassiske 4.5l dunk for kr. 285 incl. moms. Sælger
også klassiske smøremidler til gearkasse/diff., samt en
hel masse andre gode sager - og sender fragtfrit ved
beløb over kr. 700,-.

biler, MC og stumper. Over 200 specialbiler er til salg.
4000 kvm. Antik,- samler og kræmmermarked.

SWAPMEET
Andelslandsbyen Søndag den28 april
ved Holbæk kl. 9-15
Kom i gammel bil og få gratis parkering. Entre kr. 50 pr.
person.(2012)

Classic Race Aarhus
Torsdag den 17. maj til søndag den 19. maj

Det er et enkeltmandsfirma i en lille flække uden for
Viborg, og han er flink og hurtig, og i de 4 år jeg har
handlet med ham, har der ikke været grund til klager. Har
ingen relationer i øvrigt til ham , og skal ikke
reklamere - men jeg har ikke set varerne billigere andre
steder.
Hilsen

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

Koordinatorer:
Øst: Peter Jørgensen
Tlf: 4021 7113
Mail: pj@jorgensen-sonner.dk

Vest: Bay Jacobsen
Udenlands: Henrik Vikelgaard
Tlf: 8689 1971
Tlf: 4648 0433
Mail: jhbay11@hotmail..com
Mail:TR@vikel.com
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Formanden har ordet
2013 er skudt i gang, og træf i Norge i den gode strøm af tilbud, der ligger til alle os
de første arrangementer
er
gennemført
med
tilfredse deltagere, og det
lover godt for i år. De
første mange fotos fra
arrangementerne er ved
at dukke på hjemmesiden,
og giver et godt indtryk af
de gode forløb.
Tekniske mandagsmøder
kører i Øst og i Vest
gentages
ligeledes
teknisk aften hos ”Doctor” Ebbe den 27. maj.
Generalforsamlingen blev holdt under hyggelige former
med en omfattende regalia udstilling primært fra Peter
Jørgensen, der som Østkoordinator og sammen med
Karin styrer arkiv/lager for do. De nye kasketter og
polotrøjer skal nok komme til at præge de kommende
arrangementer i år, så henvend jer til henholdsvis Øst- og
Vestkoordinatorer for nærmere oplysninger og levering! I
dette nr. af Newsletter indgår også regnskab og budget
samt formandens beretning, så alle, der ikke deltog i
generalforsamlingen(!), får en hurtig orientering.
Gokartene kom op i omdrejninger i Kbh., og Classic Race
i Århus var lagt stort op i år bl.a. med DTC muskelbilerne,
Formel 1 vogne og OK Legend Cup. Selv om TR Club DK
ikke deltager som sådan, viste vi flaget og bilerne (der
desværre ikke kunne få samlet plads) og fik nogle gode
snakke undervejs (husk at have vor ”flyer” i
handskerummet, hvis I skulle møde en ny TR kollega)!
På efterspørgsel har John Nielsen arrangeret Teknisk
kørsel i Sorø om fredagen op til årsmødet, men det kræver
fuld tilmelding for at holde en blot nogenlunde anstændig
deltagerpris for deltagelse i arrangementet, så……!
I det hele taget er teknikken kommet mere ind bl.a. med
en meget interessant og oplysende Teknisk Racerkørsel
aften i København, hvor Lars Kruse bl.a. kom ind på
svingteknik. Det er aldrig for sent at lære, af dem der kan!
I det nordjyske arbejder Kaa fortsat med sin TR Gruppe og
har holdt årets første møde.
Stevnsmødet var en stor succes for Henrik Mortensen og
det er opmuntrende, at flere ”menige” medlemmer tager
stærke initiativer til glæde for medlemmerne! Husk her, at
bestyrelsen er klar med en hånd, hvis der skal arbejdes
med en idé!
I skrivende stund er Græsted gennemført og vi ser frem til
bl.a. Årstræf og Tour de Sønderjylland og Internationalt

Formand
Peter Bôwadt
Tlf.:. 8614 1498
Mail: formand@tr-club.dk

medlemmer.
Så fat kalenderen, hvis ikke det allerede er sket – der er
TRæfmuligheder for alle.
Bestyrelsen ønsker alle en interessant TR 2013 sæson J
Med venlig hilsen
Formanden.

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 38 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.

Klampenborg Classic Motor Meeting 2013
Søndag den 2. juni fra 10.00 - 16.00
Klampenborg Galopbane, Klampenborgvej 252
Åretes tema er Tema: "Best of British and American
Automobiles".

Gisselfeld Klassisk Motorshow
Søndag den 2. juni kl. 10.00 - 16.00
www.gisselfeld-kloster.dk
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.

Næstformand
Ole Nørretranders
Tlf.: 4830 3345
Mail: naestformand@tr-club.dk

Kasserer
Jens Chr. Fahrner
Tlf.: 3963 0392
Mail: kasserer@tr-club.dk

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

der matcher bilens karakter og alder. Bil med
fører/passager bedømmes som helhed.
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

Årstræf
Fredag den 14. juni – søndag den 16. juni
Mødested: Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58,
4300 Holbæk

Traditionen tro åbner Karin og Peter Jørgensen igen
garagen på Hovmarksvej 17, Ringsted 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, mens kaffen sitrer i koppen. Kl. 10.00 starter
vi alle op, og turen går ud på de sjællandske veje, hvor vi
bl.a. skal besøge Næstved Automobil Museum, som
ligger Skellet 19, 4700 Næstved.
www.naestvedautomobilmuseum.dk Vanen tro, slutter
arrangementet på den store plæne ned til Sorø sø i Sorø,
hvor der plejer at komme mellem 300-500 veteranbiler. I
år har vi planlagt at komme noget tidligere end vi gjorde
sidste år.
Det er gratis at deltage i dette arrangement, dog skal hver
især selv betale indgangen til bilmuseet i Næstved.
Husk selv at medbringe madpakke, drikkelse, kaffe mm,
til eget forbrug på turen. Vi forventer at madpakken
indtages ved Næstved Automobilmuseum, hvor der er
borde og stole uden for, hvor vi har fået lov at sidde. Når
vi kommer til Sorø sø plejer der at være mulighed for at
købe pølser, øl, vand og is.
Tilmelding skal ske til Peter Jørgensen pj@jorgensensonner.dk eller på 40217113, senest søndag den 26.
maj 2013.

Gavnø Classic Autojumble
Søndag den 9. juni 10 - 17
Gavnø Slotspark danner for 25. år i træk rammen om
Gavnø Classic Autojumble & Concours de Charme – en
imponerende flot udstilling af køretøjer. Herunder
veterankøretøjer, klassiske køretøjer, sportsvogne, brandog militærkøretøjer samt diverse mærkeklubber. Der
deltager mere end 1.000 gamle køretøjer fra Danmark,
Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Holland og Belgien.

Som tidligere annonceret i Newsletter 3 fra 2012,
TR-Club.dk årstræf, har vi set os nødsaget til
datoen, da flere arrangementer ville ”falde
hinanden” og det har bevirket, at vi har måttet
andet hotel.

omkring
at flytte
oven i
finde et

Tidspunkt: Lørdag den 15. juni – søndag den 16. juni
2013, og med mulighed for at komme fredag eftermiddag

den 14. juni 2013.
Adresse og mødested: Hotel Strandparken,
Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk, tlf. 59430616,
www.hotelstrandparken.dk ligger helt utrolig naturskønt i
en kæmpe park, med en stubmølle som nærmeste nabo,
og med udsigt over Holbæk fjord.
Foreløbigt program:
Fredag ankomst kl.15.00, hvor der er kaffe og kage.
Herefter er der afslapning hvor man kan snakke med de
andre TR mennesker, og kl. 18.30 er der en 2 retters
menu, med efterfølgende kaffe.
Lørdag morgen er der morgenbuffet fra kl. 8.00, for dem
som ankom fredag. Kl. 10.00, er der mødetid for de som
ankommer om lørdagen for indkvartering, herefter starter
vi vores TR biler og begynder vores tur som fører os rundt
i Odsherred, hvor vi skal opleve naturen, og besøge et par
steder undervejs. Der vil være interessante ting, at se og
opleve, både for de feminine og de maskuline. Vi regner
med at være tilbage på Hotellet sidst på eftermiddagen. Kl.
18.30 vil der være en 3 retters menu, med efterfølgende
kaffe.

Søndag morgen er der morgenbuffet fra kl. 8.00. Kl. 10.00
alle skal have pakket og afleveret nøgler, hvorefter vi
starter vores TR’er'e og begiver os ud på en køretur, som
igen bringer os rundt i Odsherred og Vestsjælland, og vi
regner med slutter kl. 15.00, hvor vi tager afsked med
hinanden og kører hjem.
Foruden flotte biler byder dagen desuden på flot udklædte Tilmelding for arrangementet er afsluttet
personer til concours’en, hvor det gælder om at have tøj,

Sommer i Ringsted
Lørdag den 22. juni

reservere og betale færgen, når vi skal sejle over Øresund.
Disse færger sejler for hver 20 minutter, så der plejer ikke
at være pladsproblemer.

Indbetaling skal ske i forbindelse med tilmeldingen til den
danske TR Club.dk på giro konto nr. +01<5342791, så vil
vores kasserer Jens Chr. Fahrner, overfører det samlede
beløb til den svenske arrangør.

Sommer i Ringsted foregår på Torvet midt i Ringsted
centrum, og alle klassiske biler fra før 1975 kan deltage.
Det er et arrangement som har kørt i de sidste 7 år, og
Thulin træf
der plejer at komme ca. 100 klassiske biler af alle slags.
Bilerne bliver opdelt i amerikaner biler, engelske biler, og Lørdag den 27. juli
europæiske og andre biler generelt. På dagen er
Ringsted kommune vært for alle de deltagende biler, med
gratis mad og drikke. Derudover er der opstillet telt
hvorfra man kan høre live musik, der er borde og stole
hvor man kan sidde i solen og nyde en tår at drikke fra
serveringsvognen med fadøl og kolde drikke.
Arrangementet plejer at foregå mellem kl. 10.00 – 13.00,
og det slutter med at publikum kårer den flotteste bil på
dagen, og ejeren får overrakt en stor pokal til evigt eje.
Arrangement foregår lørdag den 22. juni, mellem 10.0013.00 (tidspunkt kommer efterfølgende).
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensensonner.dk eller på tlf. 4021 7113. senest 2. juni,
hvorefter du vil modtage oplysninger efterfølgende
direkte fra arrangørerne.

Du kan også tilmelde dig direkte til arrangørerne
Ringsted Kongrescenter v/Steen Iversen 20788521 eller
på mail STI@ringsted.dk

Svensk sportsvognsmøde
Lørdag den 6. juli
I år er der 40 års jubilæum på det svenske sportsvognsmøde, og hvor TR-Club.dk igen er inviteret af Triumph TR
Club Sweden, til at deltage i dette svenske
sportsvognsmøde med næsten 200 deltagende
sportsvogne af alle slags og årgange.
Vi har ikke modtaget de endelige detaljer omkring løbet,
men man kan gå ind på hjemmesiden www.mscc.se og
læse alle detaljerne omkring dette arrangement. Vi
forventer som sidste år, at vi mødes på Shell tanken
Kongevejen 115, Helsingør kl. 8.00, for at følges ad, frem
til bestemmelsesstedet.
Se mere om sportsvognsmødet på www.mscc.se
Tilmelding kan ske til Peter Jørgensen på pj@jorgensensonner.dk eller på 40217113, senest14. juni 2013.
Deltagergebyr koster kr. 350,- pr. bil (sek. 400,-), inkl.
adgang til Ring Knutstorp, hvor vi kan se klassisk race.
Beløbet skal indbetales til klubben.
Udover tilmelding til Peter Jørgensen, skal hver især selv
tilmelde sig direkte til arrangørerne via deres hjemmeside
(her skal du ikke betale), og endelig skal hver især, selv

Bemærk at datoen er ændret i forhold til Newsletter fra
februar.
Som traditionen tro, tager TR-Club.dk vejen over til vores
Svenske søsterklub Triumph TR Club Sweden, hvor vi
deltager i det årlige Thulin træf, som foregår i Landskrona.
Vi mødes ved havnehytten i den gamle lystbådehavn i
Kastrup kl. 8.00, hvorefter vi begiver os over broen mod
Sverige til Landskrona. Vi forventer, at der er indskrivning
på pladsen senest kl. 9.00.
Tilmelding kan ske til Peter Jørgensen pj@jorgensensonner.dk eller på 40217113, senest den 14. juli 2013.
Flere og nærmere oplysninger, rundsendes til alle
tilmeldte, så snart vi får flere detaljer fra den svenske
klub.
Peter Jørgensen

Årets Tematur ”Tour de Sønderjylland”.
Lørdag den 10. til søndag d. 11. august
Husk at skrive datoen ind i kalenderen
I år hedder turen ”Tour de Sønderjylland” fordi vi skal på
en lille rundtur i det østlige Sønderjylland. Rundturen er
ikke 100% færdig men går fra syd for Kolding til nord for
Åbenrå. I alt ca. 160 km. Start og overnatning i nærheden
af Haderslev.

Så glæd jer folkens, der er også smukt i det sønderjydske.
Nærmere info om turen udsendes når der er kommet flere
informationer fra arrangørerne, men hold øje med
hjemmesiden. Så snart planen er færdig vil den blive lagt
ud på denne, med sidste tilmeldings dato og pris.
Vi håber der kommer rigtig mange tilmeldinger for netop
noget sådant ansporer en til at arrangere disse ture.
Tilmelding kan allerede nu foretages til Knud og Gurli
på 4014 1328 eller mail til cupra@mail.tele.dk

Øresund Rundt
Øresund Rundt 18. august med mulighed for den 17.18. august.

www.triumphtr.com/oresund_invitation2013.htm hvor du
også kan se billeder fra de steder vi skal besøge.
Bemærk for dem som skal overnatte, skal man selv
reservere og betale direkte til hotellet.

Välkommen till Öresund runt 2013
Som tradition sen år 2000 så körs Öresund Runt
tillsammans med TR Club DK. I år arrangera Triumph TR
Club Sweden denna tur.
Program:
Söndag
10.00. Träff vid Fjälkinge på Frasses café. Här bjuds
deltagarna på fika. Adressen är Kumlevägen 50, 250 34
Fjälkinge. Fiket ligger alldeles intill E22. Intill finns en
Shell bensinstation.

I år vil det være vores svenske søsterklub, Triumph TR
Club Sweden som skal arrangere dette års Øresund rundt,
og det vil i år foregå i Skåne.
Der har været en del tvivl om arrangementet skulle være
som endags arrangement eller over en weekend. Det er
besluttet, at medlemmerne i begge klubber selv kan vælge,
da begge muligheder er til stede.
Tilmelding skal ske til Peter Jørgensen på pj@jorgensensonner.dk eller på 4021 7113, senest den 28. juli 2013,
med angivelse om man ønsker at deltage om søndagen
eller både lørdag og søndag.
Ved tilmelding skal også oplyses de ting den svenske klub
beder om længere nede i teksten, så vil vi samle dette og
sende til svenskerne.

http://www.frasses.se/?sida=restauranger&id=
Ca 11.00 avfärd mot Gualöv. Vi kommer att köra
"Humleslingan" medurs. Turen är ca 55 km. Turen tar oss
runt Skånes största sjö. På vägen kommer vi att stanna
och besöka en del sevärdheter. Första stoppet blir vid
Bäckaskogs slott där vi "hämtar upp" de som övernattat
här från lördagen.
Var och en bör ha med sig lätt lunchpaket (frokost) som vi
kan äta tillsammans på lämpligt plats längs vägen.
www.humleslingan.com
På denna länk finns en karta där Fjälkinge är markerat
nere till vänster och hela turen på Humleslingan.
http://www.humleslingan.com/files/humslingan-karta-1.pdf

Se teksten fra den svenske TR Club, nedenfor, eller gå ind Turen avslutas med en gemensam middag på Bellas
på den svenske hjemmeside og læs mere Place. Det är en restaurang i Bromölla som är inred i 50-

tals stil. Ganska USA-inspirerat men kul ändå.
www.bellasplace.se
Option:
För de som vill sätta lite mer guld på tillvaron och ta det
med ro så är alternativet att starta resan redan på
lördagen och boka en natt på Bäckaskogs slott.
www.backaskogslott.se
De som så önskar får själv göra denna bokning. Det finns
rum i tre prisklasser från 395:- till 1770:- för ett dubbelrum
beroende på om man vill ha enkel B&B i en byggnad vid
sidan av slottet eller vill bo på slottet. OBS! Rum bör
bokas tidigt på säsongen eftersom det fortfarande är
högsäsong. TR-klubben har inte bokat upp rum.
Hemfärden:
För de som kommer från Danmark över bron är från
sydvästra Skåne så kan hemfärden ske på minst två sätt.
Snabbast är E22 ner mot Malmö. Det tar ca 60 min. En
betydligt trevligare hemfärd är det att välja kustvägen
Åhus-Brösarp-Simrishamn-Ystad-Trelleborg. Det är dock
betydligt längre. Ca 220 km och tar ca 4 timmar.

Andre arrangementer

Eventuellt kan man ju göra en övernattning i Åhus. För de
som önskar övernatta i Åhus på söndagen kan Hotell
Åhus Strand rekommenderas.
http://www.ahusstrand.se/
·

Namn på förare och co-driver

·

Biltyp och registreringsnummer

·

Uppgift om ni ankommer till Fjälkinge 18/8 eller
kommer att bo på slottet. (De som bor på slottet
"hämtas upp" på vägen.)

·

Uppgift om ni önskar att deltaga i den
gemensamma middagen på Bellas Place.

European TR meeting 2013 Norge
Torsdag den 5. sept. til søndag den 8. sept.
Oplysninger og tilmeldings blanket har været udsendt
som mail. Er der spørgsmål omkring træffet kan der rettes
henvendelse til Udlandskoordinator Henrik Vikelgaard
TR@Vikel.com tlf.: 4648 0433

Copenhagen Historic Grand Prix
Lørdag Den 3. august og søndag den 4. august

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.

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

Koordinatorer:
Øst: Peter Jørgensen
Tlf: 4021 7113
Mail: pj@jorgensen-sonner.dk

Vest: Bay Jacobsen
Udenlands: Henrik Vikelgaard
Tlf: 8689 1971
Tlf: 4648 0433
Mail: jhbay11@hotmail..com
Mail:TR@vikel.com
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Formanden har ordet
I skrivende stund har vi i år på landsbasis gennemført 13
arrangementer i eget regi og 8 arrangementer i sammenhæng med
andres arrangementer. Dertil kommer 2 arrangementer sammen
med vore svenske venner.
Og året er ikke slut endnu. 2-5 arrangementer er stadig på vej. Var
der nogen, der sagde aktivitetsniveau i vor klub?
Det er glædeligt, at teknikken nu er inde som faste arrangementer,
og man må sige, at både den sociale del og turoplevelserne er flot
tilgodeset.
Det var glædeligt at høre kommentarer fra nye medlemmer til vort
sidste arrangement – Tour de Sønderjylland: Helt i top! Og den ros
må debutanterne som arrangører, Gurli og Knud Skovgaard,
suverænt inkassere. Samtidig var det et flot eksempel på et spontant
medlemsinitiativ, og træffet sluttede oven i købet med, at næste års
Tematur i Vest allerede er besluttet: Ellen Reichstein og Erik
Sørensen tager stafetten J
På den måde bliver der suppleret op på ildsjælene, der står bag alle
de øvrige arrangementer, og det bekræfter klubbens potentiale for
en stærk fremtid.
Nye medlemmer har også udtrykt glæden ved den gode modtagelse
i klubben, hvor man stort set omgående er ”med i flokken”, og føler
sig velkomne med det samme. Valg af klub bekræftes som det helt
rigtige! Det må vi gerne være glade for, fordi vi netop i sin tid havde
ry for at være reserverede. Det er fortid!
I oktober deltager Henrik Vikelgaard og jeg i Coordinators Meeting i Holland, hvor de kommende års Europatræf for
alle TR klubber i Europa drøftes og besluttes. Vi husker her, at vi som klub har ansvaret for dette træf i 2015, hvilket
er under forberedelse.
Vor klub er nu 38 år gammel – Danmarks ældste Triumph Klub –, og mange medlemmer har været med fra starten. Vi
er derfor inde i et rullende generationsskifte, hvilket afspejler sig i, at de nye medlemmer er yngre, og det kan klubben
kun glæde sig ved!
Derfor et stort velkommen til de nye medlemmer – vi skal vide at bekræfte det rigtige i Jeres medlemskab af TR Club
DK!

In memoriam
Lang tids sygdom førte ulykkeligvis til, at vor næstformand Ole Nørretranders har mistet sin Sus – Susanne Saul
Stakkemann, som afgik ved døden i juli måned.
Klubben vil savne en ivrig og engageret deltager i bestyrelsesarbejdet, og Sus´ humør og slagfærdige bemærkninger
vil ikke alene blive savnet i bestyrelsesøjemed, men også i det selskabelige lag ved vore træf, hvor vi alle altid kunne
få en god snak med Sus.
Æret være hendes minde!
Peter T. Böwadt
FM TR Club DK

Formand
Peter Bôwadt
Tlf.:. 8614 1498
Mail: formand@tr-club.dk

Næstformand
Ole Nørretranders
Tlf.: 4830 3345
Mail: naestformand@tr-club.dk

Kasserer
Jens Chr. Fahrner
Tlf.: 3963 0392
Mail: kasserer@tr-club.dk

Mandagsmøder
Den anden mandag i måneden fra kl. 19.00 til ca. kl. 22.00
Mødested: Amager Landevej 171
Af hensyn til vore 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.

Kør i garage Vest
Søndag den 6. oktober kl. 10:00.
Vi samles ved Gl. Rye Kro

Herefter kører vi en tur på 120-130 km, hvor vi kommer lidt sydpå til vores rast ved Rosenvold (Vejle Fjord). Derefter
går turen tilbage ad smukke veje til kroen igen med forventet ankomst ved 14-tiden. Her indtager vi lidt smørrebrød for
egen regning (ellers er turen gratis).
Tilmelding til Bay Jacobsen 3053 7520 eller jhbay11@hotmail.com senest 30. september 2013.
På gensyn
J.H. Bay Jacobsen

Løvfaldstur
Søndag den 6. Oktober
Mødested:Kl. 10.00 på P-pladsen ved Vallø Slot (Slotsgade 4, 4600 Køge) over for indgangen til parken.

Den traditionelle Løvfaldstur den første søndag i oktober er i år arrangeret af TR Club DK i samarbejde med AustinHealey Club, Dansk Triumph Automobilklub og som noget nyt MG-klubben.
I år bliver det en madpakketur på ca. 100 km med hyggeligt samvær klubberne imellem. Vi mødes kl. 10:00 på Ppladsen ved Vallø Slot (Slotsgade 4, 4600 Køge) over for indgangen til parken. Her får I udleveret kørselsvejledning,
og den første bil sendes af sted kl. 10:30.
Den medbragte madpakke inklusive drikkevarer indtages på P-pladsen ved Gisselfelt Gods. Der er desværre ingen
bænke og borde, men I kan måske medbringe en klapstol. Løbet slutter omkring kl. 16:00 i Kværkeby, hvor vi har lånt
Dansk Veteranbil Klubs lokaler (Kværkebyvej 79, 4100 Ringsted). Her vil der blive serveret kaffe med kage samtidigt
med præmieoverrækkelsen.
Løbet er gratis, og tilmelding skal ske til Jens Chr. Fahrner på email: fahrner@live.dk eller på telefon: 39 63 03 92.
Udover navn og adresse bedes I oplyse bilmodel og registreringsnummer samt mobilnummer og emailadresse.
Tilmeldingsfristen er tirsdag den 1. oktober 2013.
På gensyn og husk madpakken
TR Club DK

Andespisning:
Søndag den 10. November Kl. 13.00
Mødested: Garnisonen 36, 4100 Ringsted
Årets Andespisning foregår søndag den 10.
november 2013, kl. 13.00 i festlokalerne på
den gamle kaserne i Ringsted, nærmere
betegnet Garnisonen 36, 4100 Ringsted. Den
dejlige rapand leveres igen 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 igen en skøn
risalamande
med
tilhørende
varm
kirsebærsovs.
Vi starter kl. 13.00 evt. med dæk spark på
privatbilen, eller blot almindelig hyggesnak, og
når alle er samlet, går vi til bords for at indtage
fjerkræ i lange baner.
Efter maden, og når alle har strakt sine ben,
nogen måske røget, eller blot fået lidt frisk luft,
vil der blive serveret en kop kaffe og en
småkage.
Skulle nogen være interesseret i at fortælle os
andre om en god TR oplevelse, et træf eller andet vil dette være velkomment, blot undertegnede får besked om dette i
god tid, evt. ved tilmeldingen.
Prisen for at deltage, er den samme som sidste år, kr. 250,- pr. person, og beløbet 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 at mandlen, vil der naturligvis også i år 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 27. oktober 2013.

Julestue i garagen på Amager
Søndag den 8. 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.

Carl Christensen i Århus
Der arbejdes på at få et arrangement i stand hos Carl Christensen i Århus. Der er ingen detaljer
endnu, men I holdes underrettet på hjemmesiden. Firmaet udfører motor-renovering.

Nordisk Morris Minor Lager
Nordisk Morris Minor Lager er meget positivt indstillet mht. et arrangement i vinter.
Vi skal blot finde et passende tidspunkt. Mere info på hjemmesiden.

Teknisk møde i Vest hos Doctor Ebbe.
Januar 2014

Tema:
Risikofaktorer i vore TR biler. Hvad skal vi tage os i agt for i det daglige?
Erfaringsudveksling og gennemgang af en TR på liften.
Hvornår:
Dato og tidspunkt meddeles senere.

KLUB-BETRAGTNINGER…..
Når man siden drengeårene har leget med biler - og senere med lidt større biler - er man
jo del af en menighed. Man møder ligesindede, man udveksler erfaringer og man
kommer gennem årene til at kende nogle pudsige folk; det er oplevelser på grund af den
fælles interesse…. Men så en dag melder man sig - omsider - ind i TR-klubben, og
hvad oplever man så :
Jo, når medlemmerne holder træf, oplever man sjovt nok (eller naturligvis) det samme
som i andre mærkeklubber : ca. 5-10% (de samme hver gang) møder op. Nogen har
gigt, nogen vil hygge, nogen vil køre en dejlig tur, nogen er nørd - og endelig har den
sidste bil tekniske problemer! De resterende 90-95% er medlemmer af uransagelige
grunde - måske fordi det forsikringsmæssigt ofte kræver medlemskab af en mærkeklub,
måske fordi deres “projekt” er under restaurering eller ombygning - måske er det
opgivet ! Måske blev drømmen solgt før bilen blev købt.. En helt særlig gruppe er
supernørderne - dem, der véd alt, går i detaljen, eller er custom-magere. Der er mange
interesser samlet i en mærkeklub. Klubben hænger sammen grundet nogle få
organisatoriske igangsættere… og på trods af nogle få kværulanter…..
Det hele kan være lidt skræmmende for “uprøvede” medlemmer, men giver også rig
mulighed for inspiration og større glæde for den vidunderlige bunke skrot, man har sat
sine sparepenge i…..
Tilbage i 1950-60érne - med rigtige mænd, og endnu taknemmelige kvinder - lavede
rigtige mænd rigtige biler præget af individualisme og personlighed. De fleste kender
historien om amerikanske soldater, som efter krigen hjembragte deres Jaguar SS og
MG TA til Nordamerika - og derved skabte grundlaget for efterkrigstidens
sportsvognsmarked i USA - specielt for britiske mærker. Rimeligt mange udbydere og
rimeligt store stykantal medførte rimelige priser - og stadigvæk med stor variation i
design, interiør og konstruktion. Efter 1960érne gik udviklingen i stå, sammenslutninger
og nedlæggelser fulgte - måske netop p.gr.a. britisk tradition og nu manglende
innovation
De gamle af os husker ovenstående - har formodentlig kigget langt (og misundeligt) efter
Jaguar E, A-H, TR og MG - i den nævnte rækkefølge, - - hierarkiet har altid været der.
Vi kigger stadig langt efter dem - der er stadig det samme hierarki - men nu med
følelsen af, at man ejer et særligt stykke bilhistorie og er del af en anakronisme….
Det er derfor perioden fra begyndelsen af 1950érne og 25 år frem, der for de fleste står
som guldalderen i britisk sportsvognshistorie. Samtidig er de tekniske udfordringer ikke
større, end at hjemmemekanikeren kan være med hele vejen - og for
pladesmedsentusiasterne er der rigtig udfordring! Udvalget er tilpas stort - også for
pengepungen.
De gamle biler har for længst mistet deres “sportspræg” hvad gælder performance og
egenskaber - de får baghjul af en mellemklasseToyota - , pålideligheden : nåh, ja… ,
manglende raslelyd betyder, man har tabt noget osv., men sjælen i en engelsk bil er
bevaret - og den vokser med tiden.
Når man således har kastet sin kærlighed på en TR, er det næppe p.gr.a. den
avancerede teknik, næppe for at køre stærkt, næppe af prestigegrunde, muligvis fordi
man har lyst til at bruge flere penge, end man tror, det koster…. - men i hvert fald
p.gr.a. charmen, sjælen og den særlige følelse, man får, når man en vinterdag lister ud i
garagen og kigger på den.
Tilbage til klubben : Det er modne personer. Der er lidt loge over det. De “rigtige” er
mangeårige medlemmer : “Ka´ du huske dengang….”. Der er gamle historier og
specielle ritualer - og de bliver mere hellige som årene går. Der er rang : Hvem ejer
den/de ældste/bedst restaurerede/mest originale…. hvem ved mest… - Giv plads :
Guden kommer…. De færreste er faglærte mekanikere. De, der giver sig af med
reparation er learning-by-doing folk, og de har næsten alle hver for sig opfundet hjulet

endnu engang - trods mulighed for at søge hjælp i klubben…. Det starter med, at noget
går i stykker, - man mener at kunne overskue indgrebet - og megen tid er spildt på at
gøre tingene forkert et par gange, hvorefter man aldrig senere får brug for at lave
reparationen igen ! Man har købt landets bedst restaurerede TR, man glæder sig til
at vise den frem, - et par uskyldige blærer her og der - den galopperende skærmcancer
viser sig med hast - begejstringen forvandles til dyb depression…
Kolde garager, tvivlsomme opklodsninger, dårligt værktøj, rust …I kender det. Men
bliver man hooked, er det sagen, selv at holde TRén i stand, måske restaurere atter en
gang - og fortælle om det! De allerfleste af vore biler har været renoveret en til flere
gange - ofte ikke med største professionalisme. Hver bil er derfor blevet endnu mere
individuel med årene.
De, der skruer selv gør det, - de der ikke kan/vil skrue gør det måske ikke, men burde
alligevel læse en manual/how to restore…, - blot for at få lidt dybere indsigt og kunne
tale med…. Og langt de fleste er jo medlem af Klubfællesskabet.
Det er her fornøjelsen ved TRén ligger : at kende den - og kende dem, der har en….

Ovenstående kommer fra en mangeårig TR-entusiast, - min første bil og udfordring var
en TR - har siden været rundt om et par engelske og amerikanske
restaureringsprojekter, men gammel kærlighed ruster ikke….. - nej, ikke den slags
kærlighed! Og mærkeklubber ligner altså hinanden….
Jørgen Hill-Madsen

