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Formanden har ordet

Året begynder at forme sig med hensyn til aktiviteter, og det vil bl.a. omfatte udndet med træf i
Holland – hvor hollænderne disker op med et særligt hotel i form af en Cruise Liner – afholdelse
af Coordinators Meeting i København, hvor alle de Europæiske TR-klubbers udlandskoordinatorer
og formænd skal mødes og aftale de kommende års EU træf herunder ikke mindst vort eget EU
Træf i DK i 2015.
Årstræffet i DK i Jylland, tekniske møder, og ture i hele DK vil begynde at fylde op i kalenderen.
En lille start skete allerede i Ålestrup ved ”Classic Bil og MC” arrangeret af Kristian Kaa, hvor
formanden Henrik Bygholm viste os rariteter, se artikel. Dette er også et eksempel på de
muligheder, som vi har i vor klub for at møde ligesindede ”nørder”, inden for klassiske biler, og
samtidig ”vise flaget” = udbrede kendskabet til vor klub! Husk ”flyeren” i handskerummet!

Tørvejr, solskin og positive temperaturer rykker i os alle, og vinterens småreparationer gør os startklare.
Fredericiamessen bliver desværre ikke til noget i år, og i dette  NL 1/14 er fremlagt en lang række muligheder for
møder og træf igen i år, herunder igen i år tekniske møder, som medlemmerne har efterspurt.
Bestyrelsen er fortrøstningsfuld med stabilt medlemstal, økonomien i orden – Fahrner har lagt sidste hånd på
regnskabet – og en fin opbakning til vort EU Træf 2015 med hensyn til hjælp til arrangementet: Til nu har 9 medlemmer
lagt billet ind, så det tegner foreløbig godt! Men bemærk alligevel den gentagne opfordring her i NL 1.
Generalforsamlingen den 30. marts holdes i år i Ringsted, hvor der igen i år bliver lejlighed til at få informationer og give
sit besyv med omkring klubbens drift og virke.

Vi ses til arrangementerne!

Peter T, Böwadt
FM 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 nye medlemmer skal vi orientere om, at vores medlem Hans Jørgen Bach Nielsen holder Garage-
møde 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 39 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.

Værkstedsmøde hos "doktor" Ebbe.
Torsdag d. 27. februar kl. 18.30
Mødested: Møgelgaardsvej 37, 8520 Lystrup.
Ebbe Troelsen  har igen åbnet værkstedet  for TR Club dk.
Hovedemnet denne gang vil være "Sikkerhed i vore biler".
Grillen vil være tændt, så I kan få en pølse.
Tilmelding senest 23 februar til  Bay Jacobsen
3053 7520 eller jhbay11@hotmail.com



Teknikmøde Color Glo i Køge:
Søndag den 16. marts, kl. 11.00 – 13.00
Mødested: Color Glo, Glentevej 35, 4600 Køge.
Arrangementet foregår søndag den 16. marts 2014, kl. 11.00 –
13.00 eller når der ikke er mere spørgelyst.
Her skal vi besøge en virksomhed som laver alt interiør til
veteranbilen (og den nyere bil), samt reparerer beklædninger,
instrumentbræt, dørbeklædninger, i læder og vinylplast, farveskift
og meget andet hvor det kun er fantasien som sætter grænsen.
Derudover gør firmaet også i salg af Chip Tuning, GPS
sporingssystemer og alufælge.
Ligger du inde med noget som du måske ønsker at få repareret
på dagen, så giv et kald, så kunne du måske medbringe det, og
på dagen få det repareret i alles påsyn.
TR-Club.dk er vært for lidt kaffe, en sodavand og lidt snacks.

Tilmelding senest den 13. marts til Peter Jørgensen på pj@jorgensen-sonner.dk eller mobil 4021 7113.

Hvem talte om små biler

Læg mærke til hvor
godt værktøjet er

organiseret



Værkstedsmøde hos Iversens Cylinderservice.
Onsdag den 26. marts kl.18.30
Mødested: Finlandsvej 6, 8700 Horsens.
Vi mødes for at høre om den spændende virksomhed, som
renoverer motorer, og som er meget kendt i veterankredse.
Max. 20 deltagere.
Tilmelding senest 19 marts til Bay Jacobsen, tlf.: 3053
7520 eller jhbay11@hotmail.com

Generalforsamling:
Søndag den 30. marts kl. 12.00
Mødested: Garnisonen 36, Ringsted, 4100 Ringsted  (samme sted som andespisning)
Indkaldelse til generalforsamling
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
8. Eventuelt
Ad 3) Regnskab er vedlagt, se bilag
Ad 7) På valg er:
-  Ole Nørretranders, næstformand: Villig til genvalg.
-  Jens Chr. Fahrner, kasserer: Villig til genvalg.
Søren Enghave Larsen, revisor: Ønsker ikke genvalg, hvorfor medlemmerne opfordres til at melde sig som
kandidat til posten som klubbens revisor. Hvis du er interesseret eller blot vil høre mere om opgaven kontakt  da
kasserer Jens Chr. Fahrner på tlf. 39 63 03 92 eller email fahrner@live.dk.

Forslag til behandling på generalforsamlingen 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. 100,- for deltagelse i frokosten.

Tilmelding til generalforsamlingen sendes til formand@tr-club.dk eller på tlf. 4089 1498 senest den 23. marts

Fælles bustur til Bilmesse & Brugtmarked i Fredericia
Lørdag den 5. april
Mødesteder: Se teksten
Vi gentager successen fra sidste år. Vores chauffør kører sammen med ligesindede fra Sjælland til Veteranbil Messe i
Fredericia lørdag den 5. april til den fantastiske lave pris af 200 kr.
Entre til messen 80 kr. er for egen regning. Men vil du undgå at stå i kø og fryse for at komme ind, kan nedenstående
tilbud anbefales:
HUSK køb af billetter online på http://bmb.billetexpressen.dk/ til kun 80,- kr.



Chauffør Per vil have friskbrygget kaffe klar om morgenen, og øl/vand kan købes undervejs. Egen madpakke kan

nydes i bussen. Der er toilet om bord i den 58 personers bus med navnet GLOBUS.
Ved følgende 3 opsamlingssteder er der plads til personbiler:

· MacDonald’s ved Ikea Tåstrup – afgang kl. 6.30
· MacDonald’s ved Københavnsvej 118, Roskilde – afgang kl. 6.45
· Motorvejskørsel 35 Ringsted - afgang 7.45

Husk 200 kr. kontant ved påstigning.
Afhængigt af vejr og trafik vil vi være fremme ved Margrethehallerne ca. kl 10.
Afgang fra messen igen kl. 16.30 præsis.
Tilmeldning til Gorm Schmidt senest 1. April på mail: gormschmidt@webspeed.dk eller på tlf. 4675 7644 eller
3024 7644 Husk at oplyse, hvor du vil stige på bussen.
Du er meget velkommen til at invitere nogle venner med.

Kør ud af garage Vest.
Mandag den 21. april
Mødested: oplyses senere så følg med på hjemmesiden
Men det kan oplyses, at Mols og Djursland vil blive Kørt  tyndt.

Forårsklargøring hos VW i Køge:
Lørdag den 26. april, kl. 13.00-17.00.
Mødested: VW Tangmosevej 110, 4600 Køge.
Kom til en dag hvor vi gennemgår vores TR biler, så den er klar til de mange ture i sommersæsonen. Vi vil denne dag
fokusere på de ting man skal gøre inden vi starter vores TR op og kører ud af garagen. Service, kontrol bremser, olie,
smøring etc.
Det er vores medlem Jørgen Bomberg som venligt ligger sin arbejdsgivers værkstedlokaler til rådighed denne dag, hos
VW på Tangmosevej 110, 4600 Køge.
Ved arrangementet vil vores medlem Anders Dahl, som gør en del i reservedele, olie og smøremidler samt andet
tilbehør til vores TR biler, have et bredt sortiment med på dagen, og som kan købes til meget fordelagtige priser.
Jørgen Bomberg og VW sørger for kaffen og TR-Club.dk for en sodavand og lidt snacks.
Tilmelding senest den 13. april 2014 til Peter Jørgensen på pj@jorgensen-sonner.dk eller mobil  4021 7113.



Forårsmønstring Kastellet.
Søndag den 4. maj 2014, kl. 10.00-16.00
Mødested: Edel Sauntes Allé, kl. 8.30,

Som de tidligere år mødes vi i Fælledparken nærmere bestemt på Edel Sauntes Allé, kl. 8.30,
Efter dækspark kører vi i samlet flok til Kastellet, hvor vi parkerer sammen med andre ligesindede.
Tilmelding hvis du ønsker at køre samlet til Kastellet, til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på
mobil  4021 7113, senest den 27. april 2014.

Klampenborg Classic Motor Meeting:
Søndag den 1. juni kl. 10.00-16.00
Mødested: Klampenborg Galopbane, Klampenborgvej 252
Traditionen tro deltager TR-Club.dk igen i år.
Det kræver ingen tilmelding, man møder blot op, og betaler for entreen ved Galopbanen.
Hvis der er stemning for det, kan vi prøve at arrangere, at TR-Club.dk mødes et sted inden og vi følges samlet til
Galopbanen i Klampenborg.
Mere info følger i Newsletter 2.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på mobil 40217113. ved samlet indkørsel til
Galopbanen

Store Køredag i Ringsted.
Torsdag den 5. juni, kl. 9.00-17.00, på Grundlovsdagen.
Mødested: Hovmarksvej 17, Ringsted kl. 09.00
Traditionen tro starter vi med morgenkaffe, lidt brød og måske en smule
Opera, hos Karin og Peter Jørgensen.
Turen i år går igen rundt på de midtsjællandske veje, men i år lidt mere i
nordvestlig retning.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på mobil
40217113, senest den 25. maj 2014.
Mere info i Newsletter 2.

Forårstur i Lejre:
Søndag den 11. maj kl. 10.00
Mødested Gormsvej 2 A, 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  6 maj



Tysk Pinsetræf in Niedernhausen.
Torsdag den 06. juni maj til mandag den 09. juni
Træffet som er arrangeret af TR-Register Deutschland afholdes i Niedernhausen, som ligger tæt ved byen Wiesbaden.
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 8. juni 2014.
Vi mødes hos vores medlem Axel Wichmann i dennes sommerhus, ikke langt
fra Græsted, hvor Lis og Axel giver kaffen og TR-Club.dk et rundstykke.
Mere info om tidspunkt og sted, følger i Newsletter 2.

Årstræf 2014 Nilles Kro
Fredag - søndag den 13.-15. juni
Mødested: Nilles Kro, Hadstenvej 209, 8471, Sabro Kl. 10.00 (se tekst)
Datoer: Lørdag den 14. juni – søndag den 15. juni med mulighed for at komme allerede fredag den 13. juni om
eftermiddagen.

Adresse og mødested: Nilles Kro, Hadstenvej 209, 8471, Sabro, tlf. 86 94 88 99
Nilles Kro ligger i smuk natur og er gennem årene udvidet med bl.a. moderne værelsesfløj og stor P-plads.
Selskabslokalerne giver en flot ramme om vort træf. Misse er den erfarne krobestyrer, som vil gøre sit bedste for os.

Foreløbigt program:
Fredag: Når vi har indkvarteret os, er der kaffe og kage kl. 16:00. Efter udveksling af de sidste nyheder, er der middag
med to retters menu kl.18:30.

Lørdag: Morgen buffet fra kl. 8:00 for de allerede indkvarterede.
Mødetid kl. 10:00. Efter ”dækspark” kører vi en tur der bl.a. bringer os bl.a. til Søby brunkulslejer, hvor Danmark
præsenterer sig fra den smukkeste side. Vi spiser frokost undervejs.
Vi ”bænker os” igen på Nilles Kro til en tre retters middag kl.18:30, tager en kop kaffe bagefter, og har måske også ild i
pejsen!

Søndag: Morgenbuffet fra kl. 8:00, og vi gør klar til en smuk køretur bl.a. til Hald Sø, når vi har afleveret nøglerne.
Frokost er forberedt ved Pøt Mølle.

Prisen for hele arrangementet med kro, morgenmad og middag på kroen og frokost lørdag og søndag ude samt
entré(er) bliver pr. person:
Kr. 1.000 perioden lørdag og søndag i dobbeltværelse. Pris for enkeltværelse: kr. 1.200
Kr. 1.500 perioden fredag til søndag i dobbeltværelse. Pris for enkeltværelse:   kr. 1.925

Tilmelding: Vedlagte tilmeldingsblanket bedes benyttet eller anvend mail med de samme oplysninger til Peter
Böwadt, formand@tr-club.dk senest den 15. april.
Betaling til klubbens girokonto 5342791 med angivelse af +01 i kortart ved betaling via Netbank.
Antal deltagere: Bestemmes af antal værelser, i alt 25. Så ”først til mølle”!

Inden vi mødes har direktionen udarbejdet informationsmateriale m.v., som også indeholder deltagerliste.
Vi ses i det Jyske J
Bay Jacobsen, Birte & Peter Böwadt



Gavnø Classic Autojumble & Concours de
Charme
Søndag den 15. juni 10 - 17
Gavnø Slotspark danner rammen om Gavnø Classic Autojumble
& Concours de Charme – en imponerende flot udstilling af
køretøjer. Herunder veterankøretøjer, klassiske køretøjer,
sportsvogne, brand og
Militærkøretøjer  samt  diverse mærkeklubber. Der deltager
mere end 1.000 gamle køretøjer fra Danmark,
Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Holland og Belgien.
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.
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

Sommer i Ringsted
Lørdag den 21. juni
Mødested: Hovmarksvej 17, Ringsted. Kl.: 09.00
Som traditionen tro starter vi hos Karin og Peter Jørgensen
Aktiviteten foregår 21. juni, på torvet i Ringsted, hvor der som tidligere år, er gratis
mad og drikke fra arrangørernes side.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på mobil 4021
7113, senest den 9. juni 2014.
Nærmere info følger i Newsletter 2.

Svensk Sportsvognsmøde
Lørdag den 5. juli
Traditionen er vi igen inviteret af den svenske TR klub. Som de tidligere år skal
man selv tilmelde dig direkte.
Tilmelding for samlet kørsel til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk
eller på mobil 4021 7113.
Nærmere info følger, herunder direkte tilmelding til arrangørerne, i Newsletter 2

Thulintræf:
Lørdag den 26. juli
Som tidligere år mødes vi ved havnehytten i Kastrup og følges i samlet flok til
Landskrona.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på mobil
4021 7113.
Mere info og tidspunkter følger i Newsletter 2..

Øresund Rundt:
Lørdag/søndag den 16.-17. august
Årets Øresund Rundt foregår i Danmark, i weekenden 16.-17. august
Den nærmere turplanlægning er ikke endelig på plads, men det bliver en tur i
det Nordsjællandske.
Igen i år bliver turen delt op, så man har mulighed for at deltage lørdag og
søndag inkl. overnatning, eller kun om søndagen, hvor den store fællestur
køres.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på mobil
4021 7113.
Mere info om turen, overnatning, priser og tilmelding følger i Newsletter 2.



European Meeting 2014 i Rotterdam
Fredag-søndag den 12. – 14. September
Det årlige Europæiske Træf er i år i Holland den 12.-14. september – fredag til søndag – for selve træffet
og den efterfølgende supplerende tur ud i det Hollandske landskab foregår fra den 14.-19. september.
Se i dette Newsletter Hollændernes beskrivelse af selve træffet herunder ikke mindst den specielle
indkvartering(!) på lineren SS Rotterdam (se www.youtube.com/watch?v=5Z8RThrClvU ) samt turbeskrivelse
og oversigtsturkort for den supplerende tur.
Bemærk også selve tilmeldingsformularen med priser og felter, som skal udfyldes.
Bemærk endvidere, at der er et begrænset antal biler for hvert af de 11 deltagende TR Klubber i EU, og
derfor gælder reglen ”først til mølle”.

Tilmelding:
Formularen sendes senest den 10. marts 2014 til formanden.
Betaling sendes til vor girokonto 5342791 med angivelse af +01 i kortart ved betaling via Netbank og beløb
i kr.
Tilmelding er først bindende, når betaling er gennemført og deltagelse bekræftet.
Er der spørgsmål om træffet, så kontakt formanden på formand@tr-club.dk

Løvfaldstur
Søndag den 5. oktober

Udføres i samarbejde mellem Healey klubben, DTAK, MG Klubben og TR Club.dk
I år er det Healey klubben som er arrangør af løbet.
Tilmelding til Jens Chr. Fahrner på email fahrner@live.dk eller telefon 3963 0392
 Mere info i Newsletter 2 og 3.

Natløb med MG klubben
Lørdag den 11. oktober.
Natløb med indlagte opgaver.
TR-Club.dk er inviteret af MG klubben, til at
deltage i et natløb som MG klubben arranger,
hvor der er indlagt forskellige opgaver undervejs
i løbet.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-
sonner.dk eller på mobil 4021 7113.
Mere info omkring turen, tilmelding, mødested
mm, i Newsletter 2 og 3.



Pressemeddelelse
Fars dag på Wedelslund overgår sig selv
Forventningerne til årets træf på fars dag, grundlovsdag eller national køretøjsdag på godset Wedelslund ved Aarhus
er ganske store – det første træf på godset blev nemlig afholdt forrige år med over 900 klassiske køretøjer over 25 år.
Tilsmilet af højt solskin fra morgenstunden satte næsten 1.200 ejere af klassiske køretøjer sidste år hinanden stævne
på godsets gårdsplads, og ikke mindst i den store park med skyggefulde træer.
På baggrund af dette og forhåndsinteressen forventes mindst lige så mange at dukke op til dette års Træf- og
Køretøjsdag på fars dag den 5. juni.
Arrangørerne – Godset Wedelslund, Dansk Vintage Motor Club, Wedelslund Classic Car Club og VeteranPosten
byder igen i år på råhygge, men også overraskelser fra enten luften eller landjorden, måske fra begge steder.
-Vi vil blandt andet invitere militærkøretøjsklubber til at være med til at højtideligholde 70-året for de allieredes
invasion i Frankrig under anden verdenskrig. Vi vil også fortsætte traditionen med træf for generatordrevne køretøjer,
hvor vi i år regner med, at blandt andet Falck deltager med deres generatordrevne lastbil, fortæller arrangørerne.
Da det er klassiske køretøjer over 25 år og deres ejere, der er målgruppen for årets Træf- og Køretøjsdag, vil der
selvfølgelig være en mængde nostalgi på træffet. Der vil komme mange i tidstypisk påklædning, og der vil være boder
og salgsstande, der giver den helt rette stemning
Træffet byder igen i år på en hyggelig dag i gode venners og ligesindedes lag med god musik fra The Shakers med
med gulvbas og 50`er rock på skift med gedigen blues- og motorblues fra H.P. Lange and Friends.
På gårdspladsen og i godset lange længer bliver der igen mulighed for at købe noget til både ganen og til samlingen
derhjemme. Foreningen af danske Legetøjssamlere tilbyder køretøjer i lille skala og forhandlere af automobilia som
emaljeskilte, oliedunk og lignende giver mulighed for at købe den helt perfekte ”fars dags-gave”.
-Vi fik så mange positive tilbagemeldinger sidste år - både på selve dagen, men også efterfølgende, at vi tror det vil
være en god ide at krydse 5. juni af i kalenderen. Det har vi gjort, og vi håber at se lige så mange i år. Vi vil naturligvis
igen byde på lidt underholdning, men det er jo de mange glade gæster og deres flotte køretøjer – store som små,
ældre som lidt nyere, der selv er med til at skabe dagen, fortæller arrangørerne, der også håber at se mange
interesserede gæster uden klassiske køretøjer. For Træf- og Køretøjsdagen på Wedelslund er faktisk landets største
udstilling af klassiske køretøjer
Træffet er åbent for klassiske køretøjer – biler, motorcykler, traktorer, lastbiler, busser med flere – der er ældre end 25
år. Der er særligt parkeringsområde for nyere specialkøretøjer. Der opkræves en entre på 25 kr pr. person. (Børn
under 16 år gratis). Træffet er åbent fra 9.00 til 17.00.
Nærmere oplysninger ved Steen Jørgensen, VeteranPosten tlf 76400014, Dansk Vintage Motor Club, Jørgen Kjær tlf
30243177 og Wedelslund Gods Car Club, Birgitte Houen-Tolstrup tlf 30260935.
Tilmelding til salgsstande og samlermarked til Birgitte Houen-Tolstrup tlf 30260935.

Hadsten den 20. januar 2014.
Yderligere oplysninger, pressemateriale og fotos ved Jørgen Kjær. Tlf: 30243177. Mail: jk@motorploven.dk

Sidste år var flere medlemmer af TR
Club DK mødt op på Godset Wedelslund
for at få en oplevelse på fars dag.

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

De her beskrevet arrangementer er tilsendt klubben fra de respektive arrangører .



Indbydelse til
Englændertræf i Løgumkloster  Lørdag den 14. Juni

Lørdag den 14. juni 2014 får vi byen til at skinne af charme fra gamle engelske køretøjer.
Alle er velkommen, hvad enten det er med bil eller motorcykel.
Arrangementet foregår på Markedspladsen, hvor der vil blive serveret gratis kaffe og rundstykker fra kl. 9.00.
Vi håber igen i år at kunne fremtrylle lidt engelsk kultur og hyggeligt samvær.
Vi starter i lighed med sidst år fredag den 13. juni med fællesspisning kl. 17.30.
Efter spisningen tager vi på en lille køretur i det sønderjyske.Vi forventer at være tilbage i Løgumkloster kl. ca. 21.30
hvor der vil være mulighed for at købe aftenkaffe. Deltagere, som ønsker at deltage fredag aften, og som har brug for
overnatningsmuligheder skal selv arrangere det.
Benyt samtidigt lejligheden til et par dages afslappende ferie og oplev vores dejlige natur. Det vil være muligt at finde
information om Bed & Breakfast, Hotel- eller Camping faciliteter på www.6240.dk., www.romo.dk, www.agerskov-
kro.dk., www.kursus-fritidscenter.dk., www.loegumkloster-refugium.dk.,

Ved tilmelding bedes oplyst om man ønsker at deltage både fredag og lørdag eller kun én af dagene.
Hvis man ønsker at deltage i arrangementet fredag aften, bedes man indbetale 160,-kr. pr. person til konto
9824 0003076237.

Tilmelding senest den 8.05.2014 til Bent Jessen, telefon 74 74 44 83 eller 51 89 27

Made In Great Britain – Classic Motor Show
Dato: 08. – 10. August
Sted: Virksund Kursuscenter, 7840 Højslev, Danmark

Velkommen til Danmarks nye motortræ f

MADE IN GREAT
BRITAIN
Oplev kø retø jer som

Biler, Busser, Knallerter, Lastbiler,
Motorcykler, Traktorer og Varevogne

Dato : 08. august - 10. august 2014
Sted : Virksund Kursuscenter

MADEIN GREATBRITAIN

CLASSIC MOTOR
SHOW

Vauxhall - Bedford Klub Danmark fejrer 20 å rs jubilæ
um



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 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

Information:
www.facebook.com/MadeInGB.dk
www.made-in-gb.dk
www.virksund.dk

Arrangør: Made In Great Britain Association.
Træfansvarlige: Freddy Laursen (+45) 22 37 00 37 og Henrik Bygholm (+45) 40 19 25 92

Made In Great Britain – Classic Motor Show, er Danmarks nyeste træf for klassiske køretøjer og tager ligesom navnet
udgangspunkt i alle køretøjer fra Storbritannien.
Men det er ikke et træf som vi normalt kender det, for ud over at kigge på alle biler, busser, lastbiler, motorcykler,
traktorer og varevogne, vil der også være rig mulighed for at opleve en snert af stemningen, smagen, duften og
atmosfæren fra landet som gav os store mærker som: Austin, Bedford, Commer, Morris, Rover, Sunbeam, Triumph,
Vauxhall og mange andre stolte engelske køretøjer.
Virksund Kursuscenter, beliggende helt ned til Hjarbæk Fjord, danner rammerne om træffet, og de 24 tønder land
som står til rådighed giver unikke muligheder for udstilling af de mange køretøjer.
Stedet indeholder 36 værelser i forskellige størrelser, egen campingplads med plads til 154 enheder og shelters hvis
nogen vil sove lidt mere i det fri. Er der brug for ekstra plads, så findes der andre gode overnatningssteder indenfor
kort køreafstand bl.a. Virksund Campingplads.
Igennem hele weekenden vil der være mulighed for bespisning i centrets lokaler, hvor man kan købe sig til en
træfmenu med lækre retter og ægte britisk breakfast. Ønsker du selv at stå for maden, så kan du medbringe eller
købe det på pladsen til ganske fornuftige priser. Bestil dine rundstykker eller din grillbakke på forhånd, og nyd den i
selskab med resten af deltagerne, enten på grill-terrassen med udsigt over træfpladsen eller i det store telt.

Træffet vil ånde af hyggelig stemning, som blandt andet kan opleves i café-teltet, hvor der også er hyggemusik –
selvfølgelig i bedste Beatles stil med et hint af Queen.

Oplev britiske specialiteter, smag på lokalt og britisk øl og gå på jagt i mellem de andre handlende på området, som
danner rammerne og et lille hjørne af Great Britain i Danmark.

Så er foråret på
vej med

mulighed for
nogle nye

oplevelser med
vores TR’er

       ope



Track Day på Jyllandsringen torsdag d. 14. august 2014 

Arrangeret af John Nielsen og Jeppe Rimmen i samarbejde med 

 

 

 

 

 

 

 

Det er med stor glæde, at vi kan invitere ejere af klassiske biler og sportsvogne til Track Day på 

Danmarks største motorsportsanlæg Jyllandsringen, Skellerupvej 38, 8600 Silkeborg. 

Le Mans-vinder og Danmarks mest rutinerede racerkører John Nielsen er chefinstruktør, og du 

kan få instruktør med i din egen bil – bag rattet eller som co-driver.  

Track Days handler om at lære sin bil at kende på grænsen og lære at komme hurtigt rundt på en 

racerbane – vi kører ikke racerløb. Det er et arrangement for ALLE, både dem der er vant til at køre 

på bane, og dem der aldrig har prøvet det før. Det sociale samvær er en vigtig del af dagen, så tag 

gerne din bedre halvdel eller bedste ven/veninde med. Vi opdeler i grupper, sådan at tempoet 

bliver nogenlunde ens i grupperne, så derfor er både MG og Maserati velkomne. 

Program: 

08.00 – 09.00: Indskrivning, morgenmad og kørermøde 

09.00 – 12.00: Kørsel på banen 

12.00 – 12.30: Frokost 

12.30 – 17.00: Kørsel på banen 

17.00 –   Afslutning 

Vi lover jer en sjov dag med en masse oplevelser, og du kommer hjem som en bedre chauffør!  

Pris:  

DKK 1.950 pr. bil inkl. morgenmad og frokost til køreren. Der kan tilmeldes én ekstra kører til bilen, 

pris DKK 450 inkl. morgenmad og frokost. Morgenmad og frokost til øvrige gæster DKK 200 pr. 

person. 

 

Kontakt/tilmelding: 

Send e-mail til jeppe@rimmen.dk med information om din bil og hvor meget baneerfaring, du har, 

samt hvor mange personer, I kommer. Så får du besked tilbage med oplysninger om betaling. 

Tilmelding er først-til-mølle, og vi har kun plads til 32 biler, så vent ikke for længe. 

Arrangementet er defineret som et køreteknisk kursus med instruktion, så bilens forsikring er normalt 

dækkende, men tjek din aftale. Du skal have gyldigt kørekort, og bilen skal være indregistreret og i lovlig 

stand – arrangørerne forbeholder sig ret til at afvise biler, der ikke vurderes sikre. Der skal køres med hjelm. 

Medbring din egen eller lej en på Jyllandsringen. Der er strenge støjgrænser på Jyllandsringen, så larmer 

bilen mere end 95dB kommer du ikke på banen.  

ope_ope@mail.tele.dk
Typewritten text
Interesserede melder sig selv til, og giver mig besked på formand@tr-club.dk , så vi evt. kan samle et hold.Peter Böwadt



TR Club DK

Driftsregnskab 2013      
Indtægter 2013 2012

Kontingenter fra 176 medlemmer 66.200,00 65.925,00

Rente, bank & giro 29,02 55,13

Salg af emblemer, kasketter & polo-shirts 3.075,00 785,00

Indtægter ialt 69.304,02 66.765,13

Omkostninger

TR Bladet 2013 i farvetryk incl. forsendelse 16.669,25 19.305,95

Årsafgift samt møde ang. hjemmesiden: www.tr-club.dk 517,25 348,75

Frimærker & konvolutter 1.140,00 1.820,00

Gebyrer, bank & giro 454,00 325,00

Telefonrefusion til formanden 1.500,00 3.000,00

Bestyrelsesmøder 2.000,00 6.000,00

Kontingent til Motorhistorisk Samråd & deltagelse i årsmøde 3.800,00 3.880,00

Coordinators Meeting i Holland 7.485,02 8.802,50

Farvepatroner 649,00 752,13

800 giroindbetalingskort 443,75 0,00

Køb af 145 polo-shirts  (2012: Kasketter, mannequindukker m.v.) 24.599,56 11.354,39

Bårebuketter 1.090,00 470,00

Diverse omkostninger 100,00 0,00

Præmie til fotokonkurrencen 0,00 119,00

Møde med TR Register Danmark i Odense 0,00 1.268,00

Omkostninger ialt 60.447,83 57.445,72

Arrangementer

20.02.2013  Gokart hos GoRacing i Valby 270,00 0,00

20.03.2013  Besøg hos Super Dæk Service i Glostrup 165,00 0,00

10.04.2013  Teknikaften på restaurant Toldboden i København 1.290,00 0,00

20.04.2013  Generalforsamling på restaurant Holger H i Nyborg, Fyn 3.270,00 4.934,70

12.05.2013  Tur til Stevns seværdigheder 165,00 0,00

26.05.2013  Baghjulsteknik hos Hans Jørgen Bach Nielsen på Amager 140,00 0,00

27.05.2013  Teknikaften hos Ebbe Troelsen i Egå 286,60 447,00

05.06.2013  Klassisk Køredag fra Ringsted 1.000,00 148,00

14.-16.06.2013  Årstræf på Hotel Strandparken i Holbæk 1.632,00 -1.002,60

06.07.2013  Svensk Sportsvognsmøde på Ring Knutstorp 13,72 43,08

10.-11.08.2013  Tour de Sønderjylland på Haderslev Vandrerhjem 534,00 -809,41

05.-08.09.2013  Euro Meeting i Norge -213,76 429,47

22.09.2013  Sensommertur til restaurant Kudskehuset i Jystrup 481,00 0,00

06.10.2013  Løvfaldstur v/TR Club DK til Kværkeby (DVK) 1.708,70 0,00

19.-20.10.2013  Udstilling i Fredericia Messecenter 3.285,00 4.432,41

10.11.2013  Mortens And på Garnisonen i Ringsted 390,00 408,00

2012            Diverse aftenmøder & firmabesøg 0,00 1.907,15

Arrangementer ialt 14.417,26 10.937,80

Årets underskud -5.561,07 -1.618,39

Status pr. 31.12.2013      
Aktiver

Forudbetalt kontingent til Motorhistorisk Samråd for 2013 0,00 3.420,00

Bank 59.657,65 85.971,87

Giro 24.504,62 1.383,67

Aktiver ialt 84.162,27 90.775,54

Passiver

Skyldige omkostninger vedr. TR Bladet 2012 0,00 1.052,20

Egenkapital pr. 01.01.2013 89.723,34 91.341,73

Årets underskud -5.561,07 -1.618,39

Passiver ialt 84.162,27 90.775,54

Klampenborg, den 9. februar 2014 Revision af regnskabet:

Jens Chr. Fahrner, Kasserer Søren Enghave Larsen, Revisor

Bestyrelsen:

Peter Böwadt                  Ole Nørretranders                  J. H. Bay Jacobsen                  Peter Jørgensen

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



Årstræf 13. juni – 15. juni 2014
Nilles Kro

Hadstenvej 209, 8471 Sabro DK

 Bindende tilmelding:

 Fredag, lørdag og søndag den 13. – 15. juni 2014.
Pris pr. person ved dobbeltværelse, 2 overnatninger kr. 1.500 _______
Pris pr. person ved enkeltværelse, 2 overnatninger   kr. 1.925 _______

Lørdag og søndag den 14. – 15. juni 2014.
Pris pr. person ved dobbeltværelse, 1 overnatning    kr.  1.000 _______
Pris pr. person ved enkeltværelse, 1 overnatning      kr.  1.200 _______
Vigtigt: sæt kryds ud for det du/I ønsker

Navn på klubmedlem: ___________________________________________

Adresse: ______________________________________________________

Postnr.: ___________

By: ________________________________________________________

Telefon nr.: _____________ E-mail:________________________________

Mobil nr: _______________

Navn på ledsager: _________________________Antal personer i alt: ___

Bilmodel: __________________________ Årgang: ___________________

Reg. nr.: ____________________________Farve: ____________________

Deltagergebyret indbetales til Jens Chr. Fahrner på giro konto nr. +01< 5342791
og ovenstående tilmeldingsblanket skal være FM Peter Böwadt, Jyllands Allé
106, 8270 Højbjerg, i hænde, senest mandag den 15. april 2014.

Du/I kan også sende de samme informationer på mail til formand@tr-club.dk

Bemærk: tilmelding er først gældende når betaling er modtaget.



INVITATION TO THE E u r o m e e t 2 0 1 4 R o tte r d a m NETHERLANDS
12 -13 & 14 SEPTEMBER

As TR Club Holland we are pleased to invite you to Rotterdam, the fourth largest harbour of the world.
Although, being a metropolis, it still offers idyllic and quiet places that will surprise you.
The whole Weekend will have a Nautical character which explains signal flags in the Euromeet logo, denoting
“Nautic”. You will sleep onboard the luxury liner and former Flagship of the Holland-America line, today serving
as a 4 Star Hotel Cruise Ship, the Steam Ship Rotterdam, further called SSR  (www.ssrotterdam.com).
The SSR is totally renovated in the year 2008 with respect to its original style in which it was built in 1959. The
Saturday evening dinner will take place on the, in splendid state renovated paddle boat steamer, Steam Ship
Majesteit further called SSM.

The SSR  has found its final location in the Maashaven (=Maas harbour), at the South shore of the river Maas in
Rotterdam, direct opposite the City Centre. For our English guests – it is only 35 kilometres driving from the
Ferry Harwich - Hook of Holland.

From the moment you drive onto the reserved Parking lot, adjacent to the SSR, we will take care of you and
your car, so you can forget all your worries. We have a Break down team with car ambulance, a garage and a
parts supplier stand by during the Weekend. Your TR will be guarded on Friday- and Saturday night from 20:00-
08:00 hrs by the professional ship’s surveillance team.

SS Rotterdam Delfshaven, Rotterdam Taxi boat 370 HP waterjet

Friday  starts with a Meet & Greet Buffet with free drinks between 20:00 and 22:00 hrs.
Saturday  offers you 3 Options – if you are tired of your journey to Rotterdam, you possibly can try:
Option 1 and join a guided Tour on board the SSR, showing you the bridge, the engine/boiler rooms etc. and/or
use option 2.
Option 2, take a Taxi boat, or go by foot over the bridges, to the North shore of Rotterdam. Within a vicinity of
4,5 kilometres you can go to the Maritime museum (the oldest nautical museum of the Netherlands) or visit
the classic- and modern arts Museum Boymans van Beuningen (Rembrandts and Dalí paintings), see the first
skyscraper in Europe (het Witte Huis, built in 1898, 11 stories and 45 m high), stroll along the Old Harbour with
its classic ships. Visit Delfshaven where in the early 17th Century the English Pilgrim fathers set sail for North
America or gaze at the first bronze statue in the Netherlands, made in 1622 of Desiderius Erasmus (born in
1468), one of the most important humanist philosophers. Climb the Euromast and take, at the Observation
deck (+100 m), the “Euroscoop” that brings you up to 185 meters!
Option 3 is a touristic Tour, by TR, along a selection of beautiful, typical Dutch landscapes and historic places
like Dordrecht (the oldest town of the Netherlands), where a lunch stop is planned at Hotel/restaurant Villa
Augustus, with its vegetable gardens an oasis of peace and tranquillity in our hectic world.(www.villa-
augustus.nl)



On Saturday afternoon 17:00-18:30 hrs the “Cool down (Co-) Drivers and Pedestrians” will be held on board the
SSR. Snacks and drinks are included.
Saturday evening at 19.30 hrs the SSM will pick you up behind the stern of the SSR for a dinner party.

The SS Majesteit Both Steamers

As the SSM is an Oldtimer, being built in 1926, we would appreciate if you follow the dress code “Colonial
style” for the Saturday evening dinner party. A prize will be given for the best dressed couple !

We offer you an Indonesian buffet, directed by the SSM Staff and supplied at 4 serving areas and accompanied
with free drinks. Indonesian food is refined and spicy and you can make it as hot as you like with Sambel Oelek
! But don’t worry, there will be enough beer and wine to extinguish the fire on your tongue.

Sunday  we will take into account that your head is subject to gravity, so we will leave, first at 10:30 hrs, for a
visit to the Louwman Museum in Wassenaar. The Louwman Museum is so unique that only that Museum is
worth a visit to the Netherlands. We will do our best to show you a pleasant and interesting tour from
Rotterdam to Wassenaar, via The Hague.
Between 12:30 and 13:30 hrs sandwiches will be served in the Museum and the event will finds its end at
approx. 14:00 hrs. But of course you are free to stay longer in the Museum, unless you participate in the 5 day
TOUR, that starts from the Museum.

If you do not participate in the TOUR, but you would like to extent your stay in The Netherlands with a few
days, we advise you to go to www.viamichelin.com, pick a city or town, select a Hotel and book your next stay.
Practically every Hotel group (van der Valk, Bastion,..) have free Internet terminals that enables you to make
your next reservation.

Programme in detail
Friday  12-09-14
15.00-19.00 hrs - Arrival participants
20.00-22.00 hrs - Buffet
Saturday 13-09-14
10.00-17.00 hrs - Three options, see the ship and/or
city Rotterdam or join the Touristic Tour by car
17.00-18:30 hrs - Cool down Co-Drivers & Pedestrians
19:30-23.00 hrs - Indonesian Buffet o/b SS Majesteit
Sunday  14-09-14
10.30-11:30 hrs - Trip to the Louwman Museum
12.30-13.30 hrs - Lunch at the Museum
14.00 hrs - End of Weekend and start of TOUR

Inclusive
Hotel accommodation incl. breakfast (2 nights)
Parking fee and surveillance at night
Buffet with free drinks on Friday
Cool down drivers with free snacks and drinks on
Saturday
Indonesian buffet with free drinks on Saturday
Lunch in the Louwman Museum on Sunday
Polo shirts
Programme book, Road books
City maps
Survival package, Breakdown service
Exclusive Saturday lunch and eventual admission fees

WE LIKE TO WISH YOU AN UNFORGETTABLE AND PLEASANT STAY IN THE NETHERLANDS!



Are you ready for Rotterdam? Team Rotterdam is ready for you!!



EUROMEET TR writes history with SSR – WHERE PAST & PRESENT MEET

Exactly 60 years ago one of the last pencil lines were drawn on the drawing board in 1954. A plan and finally how to
construct the SS Rotterdam is completed. A memorable and accidental moment! You wonder whether there might not
be any more of these remarkable flukes..?

A ship like the Titanic
Nearly four years later, on a Saturday afternoon, the 13th  of September 1958, the steamship Rotterdam runs from stack.
Nine minutes later than predicted, at 16.39 hours sharp, to reach the water in the river Maas. At high tide, 110 centimeters
above normal sea level. On the RDM shipyard sounds a loud ringing. Queen Juliana put with her silver hatchet the
champagne into motion. The launch was announced by the newspapers at a large scale. Thousands of spectators marvel at
the other side of the river. It’s a warm day, the ship is slowly moving and runs smoothly out of the building dock and dives
deep into the water. It causes a tidal wave that rolls out far over the river. An overall "Ohhh" is heard, followed by an
equally general sigh of relief. It’s not more than a few inches or the ship touches the shore, it seems almost too big with 228
meters long and 29 meters wide, dimensions which are similar to a ship like the Titanic!

Euromeet Rotterdam, 13th of September 2014, exactly 56 years later! Not less remarkable is that both, the launch of the
ship and the Euromeet Rotterdam, will be even on the same day... Saturday! How on earth is this possible..!

Symbol of reconstruction
11th of July 1959, the SS Rotterdam begins her maiden voyage. Something you could not let that moment go by. Beautiful
summer weather, no wind, but a bit hazy. At a time like this, you're not alone, thousands and thousands of Rotterdam
citizens are on the move. By foot, on bicycle or motorcycle. Congestion on the roads, in those days an unprecedented
phenomenon, VW Beetles, little Opel’s and a lot of “made in England” cars are following the flow of the river Maas. The SS
Rotterdam was and is much more than a ship, more than 13.000 tons of floating steel, almost everyone had something to
do with shipping, probably the reason for such a huge rush. The SS Rotterdam was the symbol of reconstruction, future and
prosperity that everyone was waiting for during the sixties. Nine tugboats pulling the majestic ship, that towers up 55 yards
above the waterline of the New Waterway, to the open sea. On the pier of Hook of Holland you see her, propelled all by
herself, disappear into the mist. After her first trip, on Friday 11th  of September 1959, the SS Rotterdam moors at quay 40
in New York. A special moment at least, so special that after many, many journeys around the world she is now returned in
her city of birth, Rotterdam. A city where the Rotterdam inhabitants talk about boats instead of ships..

So however, the story is almost complete. In exactly the same weekend as that of 11th  of September 1959, although 55
years later, our Euromeet will take place on the SS Rotterdam! In the very same weekend, it just cannot be more beautiful,
even the dates are flowing on nicely to 12, 13 & 14th of September 2014! What a coincidences all together..!

Everything on board needs to be perfect
‘Our ship' is number 5 in a series of six vessels carrying the same ship’s name, Rotterdam, over a period from 1872 to the
current sailing MS Rotterdam, in service since 1997. If you wish to learn more about the history please visit the following
website: http://www.vdleek.nl/Rtd/6Rtd/Ships.html

It was our ship, and it would stay that way. Forty years later I lived in a small house on Curaçao, at the border of the
Caribbean Sea. The house was located somewhat outside the centre of Willemstad, not far from the entrance to the
harbour. One evening, just before sunset, I was sitting outside on the terrace and I saw a ship appear alongside the quay and
I felt the shock of recognition. This was my Rotterdam. No, I could not say ‘our’ any more; my father has passed away ten
years ago. But simultaneously with the ship I saw him appear, above the horizon. He was sitting on the small dock in the
First Petroleum Harbour, smoking a cigarette, and said: ‘That’s a fine ship, Jan, don’t you think?’
The ship was coming closer. It was still white in the upper part, but now the hull was dark blue. The slim line funnels
removed any trace of doubt: it was the Rotterdam, no question. ‘Did you know’, I said to my wife, ‘that I even can draw the
interior of a second-class cabin for you?’ She asked me whether I had been on board the ship. ‘Never, I am afraid. In our
village there lived a ships carpenter who worked for the Rotterdamse Droogdok Maatschappij. He was in poor health, my
father used to visit him and I occasionally went along with him. He lived in a house that used to belong to a fruit farm on the
Slotsedijk, in the bay window there stood a mahogany desk. It should have been installed in a second class cabin of the
steamship Rotterdam but, during installation, a corner of the top had broken off. Everything on board had to be perfect; the
desk was rejected and the carpenter was allowed to take it home. Every single time I came to visit him with my dad he gave
me permission to sit at the desk. ’How does it feel?’, he would ask. And I said: ‘As if I am sailing.’ His name was Roobol. He
had been working for the R.D.M. for thirty eight years; he died with a cigarette in his mouth. Just before he drew his final
breath he sat down at the desk. ‘You know what, working people of that period perfectly matched the things they made.
That is no longer the case’.



My wife smiled at me, got up, handed me my binoculars, and said: ‘His ship is still sailing’. I focused on the prow and read
the name “Rembrandt”. Also, a very symbolical name, and still I felt a pang in my heart, as if right in front of my eyes a
vandal had thrust a knife into the Nachtwacht. In the end, the ship was not even allowed to be called Rotterdam.

A quote from the book Steamship Rotterdam 1955-2005 by Jan Brokken
Dates and figures are extracted from the standard work Zes maal Rotterdam of Bram Oosterwijk

MS Rotterdam passes the SS Rotterdam
Times are changing, now the Rembrandt is fortunately again Rotterdam. Both ships, the SS Rotterdam and MS Rotterdam,
are just a stone throw away from each other! Whether it should be.., so the story is even more complete. A final and special
coincidence is the fact that the MS Rotterdam, during our Euromeet on Saturday the 13th  of September 2014, in the
afternoon around 16.00 hours  will leave from the former Holland America Line Terminal at the Wilhelminakade, which is
now hotel New York. Say, with a bit of luck, goodbye to the MS Rotterdam from the port- or rear side of the SS Rotterdam.
See how times of bygone revived, unwhile she is sailing away for a cruise with a Southern European destination! What a
striking coincidence again!
Coincidences and equal intervals : Euromeet Rotterdam 2014 writes history with SSR – where past & present meet!

Euromeet Team Rotterdam is ready for you!
Why not writing history yourself and have a lasting memory by being there too! Just do it! What is going to happen at
Euromeet Rotterdam - see your club website or www.trclub.nl ! For every Euromeet participant there will be a unique Polo
shirt, finished with the embroidered logo Euromeet 2014 Rotterdam, as on top of this newsletter. There is also a, specially
for this event compiled, programme book available per equipe. This is a once-in-a-lifetime occasion. So many coincidences
will not happen again! You're coming, right? Book quickly while you still can! The registration form is digitally available on
your club’s website so why not should you ...

WWW.TRCLUB.NL - ©TRCH 2014
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th

 of September 2014, in the 

afternoon around 16.00 hours will leave from the former Holland America Line Terminal at the Wilhelminakade, which is 

now hotel New York. Say, with a bit of luck, goodbye to the MS Rotterdam from the port- or rear side of the SS Rotterdam. 

See how times of bygone revived, unwhile she is sailing away for a cruise with a Southern European destination! What a 

striking coincidence again! 

Coincidences and equal intervals : Euromeet Rotterdam 2014 writes history with SSR – where past & present meet!   

 

Euromeet Team Rotterdam is ready for you! 

Why not writing history yourself and have a lasting memory by being there too! Just do it! What is going to happen at 

Euromeet Rotterdam - see your club website or www.trclub.nl ! For every Euromeet participant there will be a unique Polo 

shirt, finished with the embroidered logo Euromeet 2014 Rotterdam, as on top of this newsletter. There is also a, specially 

for this event compiled, programme book available per equipe. This is a once-in-a-lifetime occasion. So many coincidences 

will not happen again! You're coming, right? Book quickly while you still can! The registration form is digitally available on 

your club’s website so why not should you ... 
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name Henrik Vikelgaard 

street Gormsvej 2A 

postcode - city 4320 Lejre 

telephone 4648 0433 

e-mail TR@vikel.com 

  
 

name SS Rotterdam 
street 3e Katendrechtse Hoofd 
postcode - city 3072 AM - Rotterdam 
telephone 0031-10-297 30 90 
navigation address Rotterdam - Maashaven NZ 
website www.ssrotterdam.nl 
 

Girokonto  5342791  
Korttype 01 

Kontohaver TR Club DK v/Jens Chr. Fahrner  Exnersvej 7, 2930 Klampenborg purpose: Euromeet 2014 W E (/ TOUR) 

  
 

 
Address 1 - Street 

 
Address 2 - Area 

 
Address 3 - City 
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REGISTRATION FORM 
 

 
 

EUROMEET 2014 - NETHERLANDS                                                             Fri. 12-09-14 - sun. 14-09-14 

TR TOUR 2014 - NETHERLANDS                                                                 Sun. 14-09-14 - fri. 19-09-14 

Details of your own Coördinator Int´l Contacts                                                         Hotel details for the WE 
 
 
 
 
 

 
Details of your own Treasurer 

 
 
 

 
Please fill in the form, preferably digital, and sent it to your Coordinator and do the payments to the treasurer of your Club/Register *1,*5) 

 

  
Driver 

Surname 
First 

Name 

 D
a
te

 o
f 

B
ir

th
 Polo size 

S, M, L, 

XL, XXL 
    

 

Co-driver 

Surname 
First 

Name 

 D
a
te

 o
f 

B
ir

th
 Polo size 

S, M, L, 

XL, XXL 

 
Postal Code 

 
Country 

 
Phone No 

 
Mobile No 

        
    

 

Note *3) 

E-Mail O
p
 

O
p
 

O
p
 

TR type License Plate No Remarks (veget.,..) 

       
 

 
All amounts are in DKK 

Costs Week End (WE)                         max. 185 cars                                                      TOTALS *2) 

1 person - single room - 2 nights                                                                                                                         3.850,00 

2 persons - double room - 2 nights                                                                                                                      5.950,00 

+ 

Sub-Total WE 

Costs  TR TOUR          *4)                               max. 30 cars 

1 person - single room - 5 nights                                                                                                                         4.000,00 

2 persons - double room - 5 nights                                                                                                                      5.200,00 

+ 

Sub-Total TOUR 

+ 

Grand-Total *5) 

 
*1) information, requested on this form, will be used only for organisational purposes and not be used for any purpose other 

than the, on this form, indicated events. 

*2) please strike-trough what is not applicable and add Sub-totals and Grand total. 

*3) option I (see the ship) and option II (see the city) can be combined - option III is a day filling tourist tour by TR. 

Please indicate number of persons per option. 

*4) Accomodation, 5x breakfast and dinner, 1x lunch and admissions included. 

*5) to be booked at  TR Club DK  and paid to TR Club DK before 10th of March 2014. 

 
Liabilities TR Club Holland regarding reservations, organisation, losses and damages. 
1°-TR Club Holland will do her utmost to organise the above and the, in the Invitation described, arrangements as good as possible but cannot be hold  liable 

for errors made in reservations, accidents, losses or damages that might occur. Every participating individual remains liable for his/her/its deeds. 

2°-The total number of reservations for the Weekend (WE ) is limited to 185 cars/equipes, due to limitations to the number of Cabins o/b SS Rotterdam. 

3°-The total number of cars/equipes that can participate in the TR TOUR is limited to 30, due to organisational limitations. 

4°-Registration will be based on sequence of receipt. If we are over-booked you will be informed a.s.a.p and your payments will be refunded. 

 
 

Registration form participants-tr-klubbens-101013.xls 

http://www.ssrotterdam.nl/


 
HJÆLP - VI HAR (stadig) BRUG FOR HOVEDER OG HÆNDER TIL 

EURO MEETING 2015 i DANMARK 
  

I rundsendt mail den 23. januar bragte vi en opfordring til praktisk hjælp på  
Euro Meeting 2015 i Danmark. Opfordringen har allerede givet pote,  

idet 9 medlemmer foreløbig har meldt ind med hjælp  
 

Vi håber, at du også vil melde dig, da der er brug for mange hjælpere. 
  
Euro Meeting 2015 afholdes i weekenden 18. - 20. september 2015 i Aarhus med deltagelse af 
op til 150 biler (dvs. op til 300 personer) fra de 11 europæiske TR klubber. På den efterfølgende 
Supplementary Tour i Jylland af 4 dages varighed forventes deltagelse af ca. 50 biler. 
 
I løbet af første halvår 2014 skal programmet og præsentationsmaterialet gøres klart til Euro 
Meeting i Holland i september 2014. Materialet skal efterfølgende præsenteres på European 
Coordinators Meeting 17. - 19. oktober 2014 i København, hvor repræsentanter for TR klub-
berne i de 11 deltagerlande mødes til briefing. Mødet er også et reelt ”salgsmøde” for vores træf i 
2015. Den praktiske forberedelse gennemføres i 2015 op til træffet. 
 
Dette kræver en hel del planlægning og arbejde, både før og under træffet. Bestyrelsen opfordrer 
her til, at medlemmer, der kan afse lidt tid, melder sig under fanerne. Så finder vi sammen ud af, 
hvordan du kan hjælpe. 
  
Nedenunder kan du se eksempler på hjælpefunktioner. Vi håber, der er noget, du har lyst til at på-
tage dig. Du bliver selvfølgelig en del af et hyggeligt team, og vi vil være meget taknemmelige for 
din indsats. 
 
Indkvartering (fredag den 18.9.2015) 
- Sponsorering af effekter til velkomstpakke (er ikke endeligt afklaret endnu, forslag er velkomne) 
- Indkøb af effekter (klubregalier og regalier relateret til træffet m.m.)   
- Klargøring og pakning af velkomstpakke til hver deltagende bil 
- Praktiske gøremål på hotellet (indretning af lokale med videovisning, opstilling af displaytavler og   
  montering af billedmateriale m.m.) 
- Etablering af ankomststed (banner og parkeringsanvisninger) 
- Receptionssupport på hotellet (”jeg kan hjælpe dig” funktion) 
 
Køreture 
- Planlægning af en af køreturene (testkørsler og beskrivelser) 
- Hjælp i forbindelse med gennemførelse af køretur lørdag (f.eks. modtagelse ved ankomststeder) 
- Hjælp i forbindelse med Supplementary Tour søndag – torsdag (modtagelse på ankomststeder  
  og ”jeg kan hjælpe dig" funktion) 
- Redigering og kopiering af kørebøger (materialeklargøring) 
- Rutevagter (sikre at bilerne ude på ruten ikke tager de forkerte veje på kritiske steder) 
 
Teknik 
- Supplerende foto- og videooptagelser (fotos af alle biler og passagerer ved ankomst, klargøring  
  af disse fotos til udlevering, video ved modtagelse af bilerne, ved festerne, på ruterne og ved  
  events undervejs) 
- Redigering af videooptagelser til fremstilling og udsendelse af DVD til deltagerne (skal ske efter  
  selve træffet) 
- Lydtekniker ved middagen fredag og lørdag samt til musikken lørdag aften (lydprøve sammen  
  med band og styring undervejs, aftales med band) 
- Lysassistent fredag og lørdag aften (ved gaveoverrækkelser, optræden og taler skal lyset styres) 
 
Andet 
- Eller måske noget helt andet som du har lyst til at være vores klub behjælpelig med 
 Henvendelse 
 
Vi vil blive glade for enhver henvendelse. Sig endelig til, hvis du har lyst til at bidrage med noget. 
Kontakt formand Peter Böwadt på mobil 40 89 14 98 eller email formand@TR-Club.dk. 

mailto:formand@TR-Club.dk


Møde med nørder i Ålestrup
Sammen med Henrik Bygholm, formanden i Ålestrup Classic MC- og

Bilklub, havde Kristian Kaa, vor koordinator i Nordjylland, arrangeret

informationsaften for interesserede den 26. januar. Bay, John Høegh,

Bent Holst, Jørgen Hill-Madsen og jeg, Peter Böwadt fik en intro til en

klub, der har det flotteste klublokale og gode værkstedsfaciliteter i

samme bygning.
Medlemmerne repræsenterer alt på to og fire hjul. Det fik vi syn for i

værkstedet, se fotos. Zündap’n er vist den eneste i DK og uhyre

sjælden. Til gengæld var Stag’en mere normal, selvom den er udrustet

med en V8 (og en meget fin lyd).

Historiske småbiler er Henrik Bygholms store interesse, og med kamera

fast monteret forskellige steder på vognen, var videooptagelserne

ganske festlige fra kørslerne med den franske Lomax, en trehjuler

baseret et 2CV chassis og med den originale motor. 400 kg + Henrik

flyttes ganske kvikt og ikke mindst morsomt i den særprægede bil(?),

der giver en helt unik fart- og køreoplevelse.

Og så havde Kristian sørget for en TR Club kage, der blev nydt under

kaffen.

Triumph Stag med V8 motor

Messeschmidt

Zündap

Tur foredragLomax



Sidste sommer indfriede Hanne og jeg vores gamle
drøm om en klassisk sportsvogn og købte en TR3A’er
fra 1960. Selv om den var rigtig fin og kører super, er
der selvfølgelig plads til forbedringer. Især når man
har et strejf af perfektionisme i sig og har stor lyst til
at pille lidt i automobilet!

Efter at have studeret andre TR3’er og tilhørende
faglitteratur stod det klart, at vand temperatur-
instrumentet var helt gal! Det eneste, man kunne sige
om vores instrument var, at det passede i hullet i
instrumentbordet, var med kapillarrørsføler og målte
temperaturen rimeligt ok. Resten var slet ikke ok! Som
det ses på billedet, er viseren ikke tophængt og glasset

er ikke buet som de øvrige Jaeger/Lucas
instrumenter. Desuden burde det jo vise i Fahrenheit,
da vores bil oprindeligt er leveret til USA.

Det stod desværre også hurtigt klart, at det ikke er så
nemt at skaffe et originalt Jaeger instrument til en
mere end 50 år gammel bil. Mange af
reservedelsudbyderne har temperaturinstrumentet i
deres katalog, men det kræver, at man kan levere et
donorinstrument, som kan renoveres. Hvor finder
man så lige et donorinstrument?

Hos TR-oldmanden i Elev lå et nyrenoveret
temperaturinstrument. Men det var ikke til at få revet
ud af hænderne på Finn, da der sad et defekt i hans
TR3B, som var sat til salg. Mens snakken gik, om jeg
så kunne købe hans defekte instrument og så i det
mindste have et donorinstrument blev eBay flittigt
gennemtrawlet for at se, om der skulle dukke noget
anvendeligt op. Der var en i USA, der fremstillede
vellignende kloner, men det var ikke lige det, jeg var
ude efter. Der var selvfølgelig også en del, der ville
sælge særdeles mistrøstige, defekte instrumenter for
mindre formuer, men om de kunne repareres, var der
jo ingen garanti for.

Pludselig var der en i USA, som havde et til salg, som
så ok ud, og så skulle det oven i købet fungere, men
inden jeg havde fået taget mig sammen, var
instrumentet desværre solgt. Det viste sig, at det var
Finn, der også havde fundet det og havde været
hurtigere end mig til at købe det. Da Finn modtog
instrumentet viste det sig desværre, at det ikke
virkede, som sælger havde lovet. Nu er der den lille
hage ved at handle mellem to privatpersoner på eBay,

Original vandtemperaturmåleren i TR3 via omveje.
 Af: Peter Bejerholm

Originale instrumenter



at hvis varen ikke lever op til det lovede, er den eneste
sanktionsmulighed at give sælger en dårlig
anmeldelse. Det giver ikke mening at sende
instrumentet tilbage til USA - det ender blot med
dobbelt porto, ingen retur penge og intet instrument!

Eftersom instrumentet så fint ud, bortset fra, at det
var klemt lidt med en tang på dyk-lommen, blev jeg
enig med Finn om at købe det af ham. Nu var jeg
blevet ejer af et defekt temperaturinstrument, som jeg
have en god fornemmelse af kunne repareres – men
af hvem? Sidste udvej var at sende instrumentet til
England, men mon der ikke var en instrumentmager
i Danmark der stadig kan arbejde med
kapillarrørsfølere? Det ville formodentlig være meget
hurtigere og i hvert fald billigere i porto end at sende
det til England.

På opfordring fra Finn ringede jeg til Bay, som for år
tilbage havde fået renoveret sine instrumenter i
Silkeborg. Bay mente dog at den mand nok var gået
på pension for længst, da hans værksted ikke længe
lå hvor det gjorde, da han havde benyttet ham. Efter
at instrumentet så havde været en tur i hovedstaden
uden resultat, ringede Finn en dag med oplysninger
om, at instrumentmageren i Silkeborg stadig var
aktiv. Det forgik nu blot fra hans privat adresse i
stedet for.

En opringning bekræftede at han arbejdede med
kapillarrørsinstrumenter og at han gerne ville kigge
på instrumentet. Tirsdag eftermiddag kørte jeg til
Silkeborg med instrumentet, hvor vi aftalte, at han
torsdag ville kigge på det, da han havde samlet et par
andre instrumenter af kapillar typen, som han skulle
reparere. Jeg gik nok med en forventning om, at han
ville ringe torsdag og vi så skulle aftale, hvad han
skulle lave ved instrumentet og om der skulle
reservedele i eller noget i den retning. Stor var min
overraskelse, da jeg torsdag på vej hjem fra arbejde
blev ringet op og han meddelte, at mit instrument var
klar til afhentning - frisket op, kalibreret og fuldt
funktionsdygtigt. Pris kr. 350,- Det var næsten for

godt til at være sandt, så jeg kørt med det samme til
Silkeborg for at hente det.

Da jeg kom hjem, blev instrumentet testet op mod
vores bolsjetermometer, som måske ikke er det mest
præcise, men det eneste vi, havde. Der var
overensstemmelse indenfor et par grader, så mon
ikke, det er det gamle Jaeger instrument det viser
rigtigt igen? Som det kan ses på billedet ser
instrumentet ingen fint ud uden at ligne et fabriksnyt.
Det skulle jo gerne matche de andre ”gamle”
instrumenter i bilen.

Da foråret igen begyndte at rører så meget på sig at
temperaturen i garagen igen blev udholdeligt, blev det
nyerhvervede instrument monteret sammen med et
par andre ændringer i kølesystemet. Nu så
instrumentbordet rigtigt ud med alle de korrekte
instrumenter.
Efter foråret ”Kør ud af garagetur” med klubben gik
temperaturen ikke på nul når motoren igen var blevet
kold. Viseren blev stående på kvart udslag og sad
mærkelig skævt i instrumentet. Jeg forestillede mig
straks alle mulige dårligdomme! Det var nok rystet i
stykker og lignende! Det underlige var dog at det godt
nok bevægede sig opad når motoren igen blev varm.

Instrumentlyset i de små instrumenter på en 3’er er
udført med en fælles pære for hver to instrumenter.
Pæren som skulle oplyse olietryk- og
vandtemperaturinstrumentet lyste godt nok, men
skulle drejes for at give lige meget lys i begge
instrumenter. Da jeg lå og havde hånde oppe bag ved
instrumentpanelet kunne jeg pludselig mærke at hele
kapilarrøret var løst i instrumentet. Det viste sig at
den omløbermøtrik, som sidder uden om kapilarrøret,
har til formål at holde hele indmaden i instrumentet
fast i instrumenthuset. Problemet var bare at den var
rystet løs, så efter at jeg igen havde skruet den på
plads, justeret viseren til at vise 90 Fahrenheit og
spændt møtrikken forsigtigt fungerede det hele igen
som det burde.

I skrivende stund har vi i foråret kørt ca. 1600 km og
det nye instrument ”spiller” 100%. Det har været hele
indsatsen værd selv om det har været en lang og
bøvlet vej.

Instrumentmageren i Silkeborg reparerer alle typer
instrumenter for kunder fra hele landet og kan
kontaktes på:

Preben Jensen
Morelvej 4
8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 1674



Hvad gør man hvis... Af: Erik Sørensen
(Classic Trim/Vintageshop)

Nogenlunde den overskrift kunne man finde i et TR newsletter for noget tid siden. Artiklen handlede om , at en
fra bestyrelsen manglede tæpper til sin TR. Vedkommende havde så fundet frem til et firma der lavede tæpper
til alle slags biler. Herefter var der en fyldstgørende vejledning i, hvordan man bestiller hos firmaet, med
bestillingsnr, priser, billeder samt oplysninger om hvor firmaet lå.
Den artikel faldt os noget for brystet, idet vi har lavet interiør til TR biler i mere end en menneskealder, og har
været medlemmer af klubben endnu længere, så vi syntes jo det var liiidt underligt, at man ikke var kommet i
tanker om os....En helt anden ting er, at skal vi have den slags reklame , ja så må vi (naturligvis) betale for det.
Vi gjorde opmærksom på det, og fik så muligheden for at rette op på misforholdet ved at "promovere" os selv,
hvilket vi så gør nu.

Firmaet hedder idag: og er et autoriseret fly vedligeholdelses firma.
Det skal man ikke skal lade sig forstyrre af. Selvom flyinteriør er vores hoved
område, har vi lavet interiør/kalecher/tæpper i vel snart alle de TR bilmodeller der findes, og de fleste af dem
rigtig mange gange. Vi har stort set alle skabeloner til hvad der findes af TR- Interiør. Alt sammen lavet ud fra
originale dele.

DET HELE STARTEDE MED EN TR!
En sjov lille ting er, at firmaet faktisk startede med en TR-bil, der skulle have nyt interiør.....Vel omkring 1983!
SÆDER OG ORIGINALITET :
Et TR sæde er fra tidernes morgen faktisk lavet i en rimelig god kvalitet. Derfor vil man se, at et TR sæde vil
sidde pænt i betydelig længere tid end andre "normale" sæder som eks MG sæder.
En ting er at lave et sædeovertræk så det ser originalt ud, en helt anden, men ikke mindre væsentlig ting er, at
lave det originalt hele vejen igennem, og det er her der bliver der sprunget over hvor gærdet er lavest. De
sædecover sæt man køber idag fra især england, mangler oftest de originale behæftningsstykker inden i sædet.
Det gør det billigere at fremstille dem, nemmere for ikke fagfolk at montere dem, men de vil ikke holde sig pæne
så længe som de med originale behæftninger inden i selve sædet.
FULDLÆDER/"LEATHER FACED" Det lyder nok mere eksotisk og knap så tarveligt at kalde det for "leatherfaced",
hvilket blot er et andet udtryk for at sædet er ca ½ læder og ca ½ plastic. Det man køber som færdigt er
"leatherfaced" altså kun ca det ½ af sædet er i læder...Det betyder bl.a. at sædet ikke ældes ens, plastic´en
sprækker noget før læderet. Sæder fra Classic Trim er FULDLÆDER helt ned til kederne.
LÆDERFARVE:Vi mener selv at vi har de bedste og mest profesionelle læderpleje og farve midler, naturligvis -
ellers havde vi ikke valgt dem. Læderfarvning er en delikat sag. Det er ikke vanskeligt at farve et sæde, så det
ser rigtig flot ud, men det er når det har været i brug et stykke tid at man ser om det, dels er ordentlige produkter
og ligeså vigtigt om det er udført ordentligt. Man kan lave et flot og holdbart stykke arbejde, men det er tids-
krævende og man skal virkelig være MEGET omhyggelig. Vi kan tone farver selv.

*SE NEDENFOR NOGLE FÅ EKSEMPLER PÅ HVAD VI HAR BEGÅET IGENNEM TIDERNE*

TR7 lavet i italiensk stil, med
"løse" siddeflader. Rattet er
betrukket med samme røde
læder, som sæderne, resten af
rattet i sort læder. Den blev
lavet lidt for sjov af pigerne på
værkstedet, men den så faktisk
godt ud..

TR 4 crash pads lavet efter kundens
ønske med syninger. Normalt laver vi
dem originalt uden syninger, men det
ser meget elegant og "dyrt" ud

Her er det en Rat midterdel
lavet med tofarvet læder-
indlæg, - ganske flot.

SE MEGET MERE PÅ:
Eller på:
Eller på:

www.classictrim.dk
www.vintage-shop.dk
www.ladefund.dk

Tilbehør til klassiske biler

TR4
"Ladefund"Mange hilsner og tak for din tid!

Ellen og Erik Classic Trim 65975286 (Medlem nr 11)
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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
Garage-møde 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 39
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

Charlottenlund Travbane.
Classic Motor Meeting: Før Klampenborg
Søndag den 1. juni, kl. 10.00-16.00
Traditionen tro deltager TR-Club.dk igen i år.
Arrangementet foregår søndag den 1. juni, kl. 10.00-
16.00
Det kræver ingen tilmelding, man møder blot op, og
betaler for entreen ved Travbanen.
Hvis der er stemning for det, kan vi prøve at
arrangere, at TR-Club.dk mødes et sted inden og vi
følges samlet til travbnanen i Charlottenlund. Ring
eller mail til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk
eller på mobil 4021 7113.
NB: læg mærke til at arrangementet er
flyttet

Klub arrangementer:



Store Køredag i Ringsted. Grundlovsdagen.
Torsdag den 5. juni, kl. 9.00-17.00.
Mødested: Hovmarksvej 17, 4100 Ringsted

Traditionen tro åbner Karin og Peter Jørgensen deres
garage, hvor der serveres morgenkaffe med tilhørende brød,
smør og lidt ost. Under kaffen forventer vi, som tidligere år,
at der kommer en smule Opera og lidt fællessang.
Turen i år går igen rundt på de Midtsjællandske veje, hvor vi
i år skal igennem Store Bøgeskoven (ikke grusvejen), mod
Undløse, og rundt om Torbenfeldt Gods, og hvor vi slutter
som de tidligere år slutter på plænen foran Sorø Sø, hvor
der kommer mange andre veteranbiler.
Husk at medbringe mad og drikke til turen. Vi forventer at
spise den medbragte mad i omgivelserne omkring
Torbenfeldt Gods, hvor godsejeren har givet os lov til at
komme ind på godset og sidde i parken og nyde vores mad.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller
på mobil 4021 7113, senest den 29. maj 2014.

Tysk Pinsetræf in Niedernhausen.
Fredag den 06. juni  til mandag den 09. juni
Træffet som er arrangeret af TR-Register Deutschland afholdes i Niedernhausen, som ligger tæt ved byen
Wiesbaden.  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 8. juni, kl. 9.00.
Mødested: Marsvej 6, Kregme, 3300 Frederiksværk
Vi mødes hos Lis og Axel Wichmann i deres
sommerhus. Tlf.  nr.: 4072 3212. Her vil vi blive
trakteret med morgenbrød/ kaffe og forhåbentligt sidde
udendørs i deres dejlige have med udsigt ud over
Roskilde fjord.
Kl. ca. 10.30 kører vi til Græsted Veterantræf, Holtvej
40, 3230 Græsted Syd. Axel har lavet en køn tur dertil
på ca. 32 km. Vi kører i samlet flok med Axel som fører
til Græsted. Her ankommer vi ca. 1 time efter afgang.
Husk at have 40 kr. klar ved indgangen. Det dækker
bil/fører og passager.
Læs om arrangementet på Græsted Veterantræfs
hjemmeside, www.veterantraef.dk hvor det fremgår at
temaet er Englands industri, så vores biler passer jo
fint ind i billedet. Om aftenen er der “Beatles“ koncert.
Så hvis vejrguderne er med os, kan det blive en
fornøjelig dag/ aften.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk
eller på tlf. 4021 7113, senest den 1. juni 2014.

Årstræf 2014 Nilles Kro



Nilles Kro
Hadstenvej 209, Sabro, 8471 DK

Bemærk!
Det annoncerede program med Søby Brunkulslejer har vi ændret, da turen blev for lang.
I stedet har vi valgt Tange Værket, som er et levende el-museum, hvor turbinerne er i daglig drift, og hvor
Danmarks el-historie kan opleves på flere planer.
Turen, der er på 155 km, vil forløbe i noget af det bedste, som dansk natur kan opvise.
Kortmateriale i 1:100.000 (1 cm på kortet er lig med én km) udleveres ved turstart.

Fredag 13. juni
16.00   Ankomst. Kaffe og kage.
19.00   Middag

Lørdag 14. juni
8.00     Morgenmad
10.00   Samling og briefing
10.15  Dagens tur starter
11.30   Hinge Søbad, stoppause
12.45   Hald Sø, stoppause
13.00   Niels Bugges Kro, frokost
14.30   Tange Værket m. bl.a. lynopvisning
17.00  Ankomst til kroen
19.00   Drinks i Havestuen
19.30   Middag i Pejsestuen

Søndag 15. juni
8.00      Morgenmad
10.00  Dagens tur starter.
13.00   Frokost på Thors Mølle

Herefter farvel og på gensyn!

Gavnø Classic Autojumble & Concours de Charme
Søndag den 15. juni 10 - 17

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

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.

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



Sommer i Ringsted - Classic Cars.
Lørdag den 21. juni kl. 9.00
Mødested: Hovmarksvej 17, Ringsted
Traditionen tro, starter vi hos Karin og Peter
Jørgensen, hvor vi mødes kl. 9.00 til en tår kaffe i
garagen.
Herefter kører vi i samlet flok til Torvet i Ringsted,
hvor der plejer at komme ca. 100 andre gamle
veteranbiler, som byens handlende kan beskue.
Arrangørerne er vært for mad og drikke for alle
deltagerne. Der er levende musik, og en rigtig god
stemning, med masser af besøgende.
Arrangementet forventes at slutte kl. 13.00, hvor
der er præmieoverrækkelse til de flotteste biler.

Tilmelding, så vi kan mødes over en kop kaffe
inden vi drager af sted, skal ske til Peter
Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på

mobil 4021 7113, senest den 9. Juni. Derudover skal du selv tilmelde dig arrangementet direkte
til arrangørerne: Projektleder Steen Birk Iversen, STI@ringsted.dk  eller tlf. 5762 6623 / 2078
8521.
Du kan også læse mere på www.ringstedkongrescenter.dk

Sommer i Ringsted - Classic Cars.



Svensk Sportsvognsmøde
Lørdag den 5. juli
Mødested: Shelltanken, Kongevejen 115, Helsingør kl. 8.00

Traditionen tro er vi igen inviteret af vores svenske
søsterklub Triumph TR-Club Sweden.
Det foregår lørdag den 5. juli, hvor mere end 200
sportsvogne mødes på Mekonomens butik (hvor
deltagerne får 20% rabat denne dag) beliggende
Landskronavägen i Helsingborg. Herefter sendes alle
ud på en rute med masser af sjove udfordringer af
mange slags. Bemærk at opgaverne er at den lette
type, hvor alle kan deltage, også selv om du aldrig
har prøvet orienteringsløb før. Løbet afsluttes ved
vores ankomst på Ring Knutstorp, hvor vi kan se
Classic Race.
De danske deltagere fra TR Club.dk mødes på Shell
tanken, Kongevejen 115, Helsingør kl. 8.00 lørdag
morgen, hvor vi har mulighed for at tanke op med
højoktan.

Tilmelding for samlet kørsel til Peter Jørgensen
pj@jorgensen-sonner.dk eller på mobil 4021 7113, senest 29. juni 2014.
Som de foregående år skal du selv tilmelde dig (ikke betale) direkte til MSCC på
www.sportsvagnsmeeting.se Det koster i startgebyr på kr. 400 SEK, pr. bil, som omregnet giver 340,-
DKK, som også dækker indgang på Ring Knutstorp. Læs mere om det, på ovennævnte hjemmeside.
Indbetalingen skal ske i forbindelse med din tilmelding, 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, så sparer vi alle en masse bankgebyr.
Du skal også selv sørge for færgebilletten Helsingør-Helsingborg og retur. Da færgerne sejler 3 gange i
timen, plejer der ikke at være problemer med pladsbestilling, og vi følges alle frem til færgen.

TouR de Fynnis

Lørdag og søndag den 26. og 27. juli
Mødested: oplyses senere
Så er der lidt faktuelt omkring TouR de Fynnis.
Turen foregår selvfølgelig på Fyn….. den 26/27 juli. Vi mødes til morgenkaffe med blødt brø´ kl ca 10.
derefter køres der en tur i det smukke syd-, og vestfyn. Frokosten indtages i TRunderup på Erik og Ellens
nye ”farm”. Efter det køres ad fynske krogede veje til Vissenbjerg Storkro, hvor vi skal bo.
Om søndagen er der klassikermøde på Assens havn, og de der har lyst kan tage med tilbage til
Trunderup, hvor vi får en bi´  brø´  inden vi kører til Assens (ca. 20 km) hvor der er klassikeropstilling kl.
14.00 – 16.30.
Priser: (prisen indbefatter morgenkaffe lørdag, frokost lørdag, eftermiddagskaffe, middag samt overnatning
på storkroen(incl. et mindre tillæg for at få vores eget lokale) samt morgenmad søndag, men IKKE
drikkevarer lørdag aften.

I alt/par i dobb værelse    Kr. 1550,-
I alt enkelt værelse           Kr. 1075,-

Vi har forudbestilt et antal værelser, så hurtig tilmelding er en fordel for alle parter, dog senest 4. juni
2014. Tilmeld til err@classictrim.dk   eller ring 2040 4737 (Ellen) /2641 8405 (Erik)



Tilmelding er som altid først sikker efter indbetaling til klubbens konto: +01> 5342791
Tidspunkter, steder, adresser og andet relevant oplyses senere, når vi har haft møde med
tulipan”gartnerne” og alt er på plads.

Mange hilsner og på gensyn til højsommer

    Ellen og Erik

Thulintræf:
Lørdag den 26. juli
Årets Thulin træf i Landskrona foregår lørdag den 26.
juli.
Som de tidligere år mødes vi ved havnehytten i Kastrup
(sidste afkørsel inden Øresundsbroen) og følges i
samlet flok til Landskrona. Mødetidspunktet forventes
at være kl. 9.00, hvilket dog afhænger af det endelige
mødetidspunkt i Landskrona, som vi pt. ikke har
modtaget.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk
eller på mobil 40217113, senest den 13. juli 2014,
hvorefter vi tilmelder samlet til vores søsterklub i
Sverige.
Årets tema er Italienske køretøjer.

Invitation til at lufte TR’en og se nogle lige så gamle eller ældre flotte flyvemaskiner i aktion.

KZ rally på Stauning flyveplads
lørdag d. 9. august
Jeg er blevet spurgt om vi fra TR Club DK er interesserede i at komme til Stauning ved Ringkøbing fjord og
udstille vore biler i forbindelse med flyveopvisningen ved det årlige KZ rally. Min relation til arrangementet
er at jeg sammen med et par kammerater skal flyve med vores modelfly på dagen, så vores TR må blive
hjemme denne gang.

KZ rally er et tilbagevendende årligt arrangement, hvor det bl.a. er muligt se en masse veteranfly i luften.
Der arbejdes i år på at få en Spitfire med til stævnet! - Ikke en Triumph, men en rigtig Supermarine
Spitfire. Om det falder på plads kan der for nuværende ikke gives garanti for, men der vil være hele serien
af de danske KZ fly tilstede, de Havilland Chipmunks , et par meget velholte DC3’er og mange andre
spændende fly.

Læs mere om arrangementet på: www.kzrally.dk

Det kan også varmt anbefales at besøge Danmark flymuseum som ligger på flyvepladsen. Der vil være lidt
tomt i et par af hallerne, da de flyvedygtige fly deltager i opvisningen, men der er stadig rigtigt meget
spændene. Ikke mindst de udstillede militærfly.

Læs mere på: www.flymuseum.dk

Der vil være reserverede parkeringspladser til TR’erne, men pga. den normalt store publikums interesse for
opvisningen, er det en god ide ikke at komme senere end kl. 10, hvis man ikke undgå kø.

Med venlig hilsen
Peter Bejerholm



Øresund Rundt 2014
”Tour de Mølleåen”
Søndag den 17. August kl. 9.30
Mødested: Havne Hytten, Kastrup Digevej1, 2770 Kastrup
Vi mødes på parkeringspladsen ved Havnehytten og får en kop kaffe, mens vi hilser på hinanden og
forhåbentlig nyder synet af mange svenske nummerplader på TR’er.
Derefter går turen mod nord, hvor vi skal tilbringe dagen i det smukke kuperede og skovklædte landskab
omkring Mølleåen, hvor industrialiseringens vugge stod. Selvom vandmøllernes tid for længst er forbi,
bærer området stadig præg af den store betydning, vandkraften havde for opbygningen af
industrisamfundet.
Efter et stop ved det smukke Sophienholm ved Bagsværd Sø, hvor vi kan strække ben i den fantastiske
park, parkerer vi ved Frederiksdal og stiger om bord i en veteranbåd, som fragter selskabet ad Mølleåen
over Lyngby Sø og retur. Pris for rundtursbillet 70 dk.kr./pensionister 50 dk.kr. (Husk kontanter.)
Den medbragte madkurv nydes herefter i traktørstedet ”Den Gamle Have” ved de parkerede biler. Her skal
vi købe drikkevarer i kiosken. Til gengæld er der mulighed for at spise indendørs. (Husk kontanter.)
Vi kører nu til museet Brede Værk, den gamle klædefabrik, som var en del af den blomstrende industri
langs Mølleåen. Den interaktive udstilling giver et indtryk af fabrikslivet og vi kan selv prøve kræfter med
samlebåndets udfordringer, hvis vi har lyst. Her er gratis adgang.
Det er ikke let i bil at følge åens forløb hele vejen, men vi forsøger at komme så tæt på  vandmøllerne som
muligt på den videre tur. Vi passerer bl.a. Nymølle og gør holdt ved Rådvad, hvor den kendte knivfabrik lå.
Nu er der naturskole.
Turen slutter ved Strandmøllen ved åens udløb i Øresund kl. Ca. 17.30. Her vil der være mulighed for
spisning på ”Strandmøllekroen” med udsigt til vandet. (For egen regning)
Dette års Øresund Rundt byder ikke på så mange kørte kilometer i vore TR som tidligere, (max. 70 km.) til
gengæld får vi adgang til et geografisk stykke Danmarkshistorie, som ikke alle er lige fortrolige med. Vi
følges ad i flok, men der udleveres også rutebeskrivelse ved start.

Tilmelding til Peter Jørgensen på mail pj@jorgensen-sonner.dk eller tlf. 4021 7113 senest den 3.
August. Ved tilmelding bedes oplyst navn, antal deltagere, TR model, mobil tlf.nr. og om man deltager i
aftenspisning. Vi har forhåndsreserveret plads til 20 personer og vil arbejde videre med sagen, hvis der er
interesse.
TR hilsen Inger & Gorm Schmidt

Nyttige links:
www.sophienholm.dk
www.baadfarten.dk
www.dengamlehave.com
www.natmus.dk/brede-vaerk
www.raadvadnaturskole.dk/
www.strandmollekroen.dk

European Meeting 2014 i Rotterdam
Fredag-søndag den 12. – 14. September
Det årlige Europæiske Træf er i år i Holland den 12.-14. september – fredag til søndag – for selve træffet og
den efterfølgende supplerende tur ud i det Hollandske landskab foregår fra den 14.-19. september.
Se i dette Newsletter Hollændernes beskrivelse af selve træffet herunder ikke mindst den specielle
indkvartering(!) på lineren SS Rotterdam (se www.youtube.com/watch?v=5Z8RThrClvU ) samt
turbeskrivelse og oversigtsturkort for den supplerende tur.



INDBYDELSE TIL LØVFALDSLØB

MØDETID: Søndag den 5. oktober Kl. 10.00
STED: P-plads på Ledøjevej 35, Risby, 2620 Albertslund
ARRANGEMENT: Orienteringsløb v/Hvidovre Motor Klub – alle kan deltage også uøvede.
            Af tidsmæssige årsager er antal køretøjer sat til max. 30.

INDBUDTE:  TR Club DK, Dansk Triumph Automobil Klub og MG Klubben
                               Udover Austin-Healey Club og Healey Danmark)

INSTRUKTION:   kl. 11.00
START 1. BIL:  Kl. 11.30
Praktiske oplysninger
Ruten er ca. 90 km.
Efter ca. 1 times kørsel, er der indlagt en pause, hvor toilet forefindes. Evt. madpakke medbringes.
Sidste bil i mål er på Restaurant Udsigten, Kystvejen 238, 4671 Strøby, kl. ca. 16.00.
Herefter offentliggøres dagens resultat.
Mad og drikke kan selvfølgelig købes på restauranten. Der kan vælges mellem to menu’er:
Menu 1: Pariserbøf, pris kr. 110,-
Menu 2: Wienerschnitzel, pris kr. 135,-

Tilmelding: Senest den 26. september til kasserer Jens Chr. Fahrner på mail: fahrner@live.dk.
            Af tidsmæssige hensyn er max. antal tilmeldte køretøjer 30 – så først til mølle
                     princip.

Bemærk:      Tilmelding SKAL ske pr. mail af hensyn til senere fremsendelse af
                     minikursus/startkort.

Tilmeldingen skal indeholde oplysning om: Fører – observatør – bilmærke/model –
reg.nr. –     mobiltelefon samt, hvis man ønsker at spise på restauranten oplysning om:
Menu og antal.

Pris:           Tilmeldingsgebyret er gratis, men mad og drikke er for egen regning.

Med venlig hilsen
Austin-Healey Club Denmark



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 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

Natløb med MG klubben

Lørdag den 11. oktober.
Natløb med indlagte opgaver.
TR-Club.dk er inviteret af MG klubben, til at deltage i et natløb som MG klubben arranger, hvor der er
indlagt forskellige opgaver undervejs i løbet.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på mobil 4021 7113.
Mere info i Newsletter 3.

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

De her beskrevet arrangementer er tilsendt klubben fra de respektive arrangører .

Ind i garagen, Vest
Ind i garagen, vest vil finde sted en af de to første weekender i oktober, med følgende foreløbige dagsorden:
Møde hos Jørgen Hill-Madsen i Mariager med besøg i ”superbil” garagen + køretur ved Mariager fjord og
Glenstrup sø + muligvis besøg hos Nordisk Morris Minor Lager i Asferg, som har lovet en rundvisning/hvad
de kan tilbyde + en kop kaffe.
Når vi nærmer os, vil der komme endelige informationer.
Kontaktperson:
Jens Henrik Bay-Jacobsen
30537520



OBS! Ændring af Klampenborg Classic Motor Meeting 2014 

 

Søndag d. 1. juni 10.00 -16.00 - på Charlottenlund Travbane 

Vi ser frem til at byde alle velkommen til det 30. "Klampenborg Classic" et jubilæumsår i nye rammer, som i år bliver 
afholdt på Charlottenlund Travbane. 

Galopbanen er blevet opkøbt af nye ejere, og desværre har det ikke været muligt i år at få arrangementet til at lykkes 
der. 

MEN, vi glæder os til at se de skarevis af fantastiske flotte og velpudsede veteranbiler, sportsvogne/motorcykler, 
liebhaverkøretøjer, brandbiler, knallerter, motorbåde og cykler med deres svungne karosseriformer, flotte farver, 
skinnende krom samt ikke mindst deres chauffører, co-drivers , børn og masser af gående publikum ligesom, der har 
været i de sidste 29 år på Galopbanen. Alle er velkommen med eller uden køretøj/børn og hund. 

Det er med alle forventninger helt i top, at vi starter en ny æra på denne nostalgiske væddeløbsbane. 

Dette  store klassikermøde blev sat i scene her i Klampenborg  for 30 år siden, på den gamle galopbane som et møde 
for MG ejere og andre med hang til gamle biler og motormekanik. Skægt nok set i lyset af dette fejrer MG klubben i år 
deres 60 års virke i DK sammen med vores 30 år her i Klampenborg, vel mødt alle sportsvognsfreaks. 

Jubilæumstemaet i år, som vi ser meget frem til, er: BUGATTI "Le pur sang Danois" det ædle danske fuldblod af dette 
sjældne bilmærke - Dansk Veteranbilklubs 60 års jubilæum - MG CAR CLUB Danish Center 60 års ditto, samt ikke 
mindst jeres samler- og kæreste køremaskiner. 

Vi præsenterer og fremhæver et antal køretøjer på den røde 18 meter Cat Walk rampe. Her præmieres et stor antal 
køretøjer, vi finder og kårer Car og MC "Best in Show" -"Ladys Choice"-  "Midland Award" - "Verner Hancke prisen" 
samt ærespræmier, alt dette med speak og interview med de glade ejere. 

Alt dette kædet samme med tidstypisk musik, underholdning og stor støtte af Charlottenlund Travbane, 
Veteranposten, Harald Nyborg, Mammen & Drescher samt ikke mindst Midland/Alticar. 

Også i år opstilles et auto/stumpemarked samt relateret isenkram. Fra banens faciliteter kan der købes dejlig mad, is, 
drikkevarer, og sidst men ikke mindst kan man spille på skandinavisk hestespil samt automatspil i deres Pitshop. 

Denne dag er ikke gratis, men man kan få fri indkørsel for bil med chauffør mod tilmelding  eller medbringende sidste 
nye nr. af "Veteranposten"  tilmelding på: kimpolte@hotmail.com.  

Alle deltagende køretøjer får udleveret årets plakat ved Bugatti udstillingsstanden. 

Indgangspris i år er kr. 80,00 for voksne. Børn og hunde gratis. OBS Ingen dankort betaling ved indkørslen!!! 

For plads til udstillingsaftale etc. kontakt : kimpolte@hotmail.com el.  26134229  - www.klampenborgclassic.dk 

Arrangør: RacingCatering V/Kim Polte   



Kære alle i SportsCarClub
Fra Aarhus City Forening har vi modtaget en invitation til at deltage i et fantastisk spændende
arrangement på Bispetorv – læs her om den store EUROPA-Festival i hjertet af Aarhus.
Aarhus City Forening og Mikael Grand skriver:

Kom til KÆMPE EUROPA-Festival i Aarhus City med SportsCarClub og AutoGallerietAarhus.
Onsdag den 4. juni afholder Aarhus City en KÆMPE Europa-inspireret shopping-, rejse- og
kulturfestival – og her inviteres medlemmer af SportsCarClub og Autogalleriet Aarhus til at
deltage med klassiske EUROPÆISKE biler. (Deltagelse i arrangementet er aftalt mellem
SportsCarClub v.Michael Flintholm og Aarhus City Forening www.aarhus-city.dk).

Hvor og hvornår?
Onsdag den 4. juni (dagen før Grundlovsdag) bliver Aarhus midtby fyldt med arrangementer,
musik, udstillinger, kæmpe-parade og meget mere, der alt sammen tager afsæt i Europa. En del af
byens mest centralt beliggende pladser - Bispetorvet, mellem Aarhus Teater og Domkirken -
bliver afsat til udstilling for bl.a. europæiske biler.

Vis din spændende - europæiske - bil på Bispetorv!
Cityforeningen inviterer ejere af klassiske europæiske biler og sportsvogne til at mødes og vise
deres fantastiske køretøjer frem for de op mod 150.000 mennesker, som i løbet af dagen kommer
til Aarhus. I kan komme allerede fra kl. 10.00 og der vil være gratis parkering hele dagen til
midnat for 40-50 biler afhængig af pladsen. Vi har desværre ikke plads til alle. Derfor kører vi
efter princippet ”først til mølle”, men der kan måske sagtens være udskiftning og ledige pladser i
løbet af hele dagen og aftenen.

Markedsføring
Aarhus City Forening sørger for at SportsCarClub og AutoGallerietAarhus præsenteres med
artikel i den store eventavis som distribueres i 150.000 eksemplarer i hele Stor-Aarhus.

Bare mød op – men send gerne et billedeJ
Vi ved, at deltagelse kan være afhængig af vejret. Men vi håber virkelig, at mange vil møde op,
uanset om solen skinner fra en skyfri himmel – eller om der kan risikere at komme et par dråber
regn…
Hvis I allerede ved, at I kommer – selvom vi ikke kan garantere høj solskin - så send gerne en
mail, så snart I kan, til koordinator Mikael Grand hos Aarhus City Forening på mg@aarhus-
city.dk.

Skriv hvilken bil I kommer med og send MEGET gerne et billede så hurtigt som muligt, der frit
må bruges i markedsføringen. Det er jo en rigtig fin mulighed for at få netop dit køretøj i den
store eventavis fra Cityforeningen!

På dagen vil vi aftale med 20-30 af jer, at I kan køre med i den fantastiske parade gennem byen
(gå-tempo), hvor op mod 50.000 mennesker står langs ruten. (Afgang fra Bispetorv 17.30 mod
havnen, hvor paraden starter kl. 18.00 og slutter ca. 19.30)

På forhånd 1000 tak og på gensyn i Aarhus til et brag af en Europa-Festival!

Links fra sidste års FESTIVAL, hvor temaet var USA:
http://spotted.stiften.dk/gallerier/usa-optog-gennem-byen
http://spotted.stiften.dk/gallerier/amerikansk-festival
http://spotted.stiften.dk/gallerier/usa-indtog-aarhus#
samt en kort film produceret af vores musikansvarlige Front of House, om koncert med The
Temptations på Store Torv: http://www.youtube.com/watch?v=RyjBqI7I3b0
Evt. spørgsmål kan rettes til Michael Flintholm eller til Mikael Grand hos Aarhus City Forening

på 20 99 68 69 og mg@aarhus-city.dk.

SportsCarClub siger TAK til Aarhus City Forening for denne unikke mulighed for at promovere
vores spændende køretøjer – vi glæder os til at se mange til City Eventen den 4/6!

Mange hilsner
SportsCarClub
Michael Flintholm
www.sportscarclub.dk
mf@fgt.dk
70207027- 22474695



 

 

Veterantræf 2014 i Tørskind Grusgrav 
 Veterantræf for veteran biler, veteran Mc, veteran knallert, 

veteran traktor mm afholdes i Tørskind Grusgrav, 

Tørskindvej 98a, 6040 Egtved. 

 I 2014 afholdes der veterantræf hver onsdag fra den 

30.april til 3. september fra kl. 18:00 til solnedgang. 

 Veteran træffet er et uformelt træf, hvor mennesker med 

interesse for ”veteran” mødes og snakker om deres fælles 

interesse, ser hinandens køretøjer og udveksler historier 

fra de gode gamle dage. 

 Tørskind Grusgrav er også kendt som Billedhuggeren 

Robert Jakobsens Grusgrav, med udstillinger af store 

skulpturer og en enestående natur. 

 Naturen, som du kører igennem for at komme til Tørskind 

Grusgrav er næsten uanset hvorfra du kommer, en af 

landets flotteste. 

 Bænke, borde og toiletter forefindes på pladsen. 

 Pølsevogn (pølser, is, sodavand) 

 Jeg håber at se dig og dit Veterankøretøj til et hyggeligt 

onsdags træf. 

 Praktiske oplysninger og billeder fra træffet kan ses på 

www.jksfoto.dk  (veteran arrangementer og veteran galleri). 

               På gensyn 

           Jørgen Kaas Schmidt 

                                                   Mobil:  20629435 

                                                   E-mail:jp@schmidt.mail.dk 

                                                   Hjemmeside: www.jksfoto.dk 

http://www.jksfoto.dk/
mailto:jp@schmidt.mail.dk
http://www.jksfoto.dk/


        

                                       Edvin Hansen 
Medlem af bestyrelsen for Škodamuseet 

Formand Škoda klub Danmark Fyns afdeling 
Fjællebrovejen53 5762 V. Skerninge 

Tlf. 6224 3676  E-mail: inaogedvin@gmail.com  

 
På vegne af Škoda Klub Danmark / Fyn, skriver vi til jer, fordi vi igen i år afholder 

”Store bilklub-dag,”  
på Krengerup Gods på Fyn, hvor Škoda Museet har til huse 

 

.  
 
Det er vores ønske, at så mange bilklubber, vil blive repræsenteret som muligt, så vi kan få en snak 
på tværs af bilmærkerne. I kan komme samlet som klub, eller som enkeltperson. Er du medlem af 
en bilklub, får du en stor rabat på entreen til Škoda museet.  
Der er jo også samtidig mulighed for at besøge Hørvævsmuseet, så der er også noget for damerne at 
se på medens vi andre sparker dæk. 
 
 
Har du nogle dele, som du mener, andre har mere brug for end dig, så pak bagagerummet. Det 
betyder, at vi kan hygge os med et lille bagagerumssalg. 
 
Træffet finder sted, søndag den 24.august. 2014 fra kl. 1100 til 1700 så sæt venligst kryds i 
kalenderen  
Bemærk træffet begynder kl. 11.00 i år. Der kan købes pølser i ”Museums Grillen” 
Adressen er: Nårupvej 32, 5620 Glamsbjerg 
 
Ingen tilmelding men vi hører da gerne fra jer. 
 
Vil du se lidt om Škoda Museet, så klik her 
 
http://www.skodamuseum.dk 
 
Škoda Klub Danmarks hjemmeside 
http://www.skodaklub-danmark.dk 
 
Med venlig hilsen 
Edvin Hansen 
 
 
 



Referat af generalforsamling
Søndag den 30. marts 2014 kl. 12.00
På Garnisonen 36, 4100 Ringsted

Der var mødt 29 medlemmer og gæster.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1 Valg af ordstyrer.
   Ole Nørretranders blev på forslag af bestyrelsen valgt.
   Dirigenten konstaterede, at generalforsamling var lovligt indvarslet.

2 Formandens beretning.
   Formandens beretning er vedlagt referatet.

Beretningen gav anledning til en del debat. Klubben har oplevet et enkeltstående tilfælde, hvor et nyt
medlem ikke følte sig taget ordentlig imod. Henrik Mortensen mente, at han som nyt medlem var blevet
godt modtaget, og Birthe Meilgaard opfordrede til, at vi alle tager godt imod nye medlemmer, når vi mødes.
Bay Jacobsen mente at uanset vore anstrengelser, vil vi ikke kunne tilfredsstille alle.

Gorm Schmidt mente, at deltagelse i udstillinger er dyrt, og at klubben kunne bruge deltagelse i møder og
træf, f.eks. Gavnø og Klampenborg til at promovere klubben.
Formanden benyttede lejligheden til at minde om klubbens ”informationsflyer”, som et naturligt tilbehør i
handskerummet, hvis man skulle støde på et potentielt nyt medlem.
Gorm havde også en mindre korrektion til beretningen angående samarbejde med andre klubber, hvilket vi
også havde i 2013. Beretningen er rettet på det punkt.

Formanden redegjorde for den beslutning, der blev truffet på European Coordinators Meeting (ECM) 2013
med 1 land 1 klub på spørgsmål om, hvorfor TR Register Danmark skulle tilmelde sig gennem TR Club
DK, når der bliver afholdt europæiske træf.
Ole Nørretranders pegede på, at denne beslutning kunne være en åbning for et evt. kommende samarbejde
mellem de to TR Klubber.
Generalforsamlingen pointerede vigtigheden af, at vores udlandskoordinator tager en meget aktiv rolle i
forberedelse og afvikling af såvel ECM 2014 i DK som EU Meeting i DK 2015, således at vi får glæde af
hans store erfaring.
Manglende referat fra ECM 2013 skyldes mangelfuldt referat fra Holland, som omgående blev påpeget
skriftligt af Chris Cunnington, TR Register England. Korrigeret referat er ikke modtaget endnu.



Formandens beretning blev godkendt.

3. Regnskabet forelægges til godkendelse.
    Regnskabet blev godkendt.
    Kassereren påpegede nødvendigheden af en fornuftig kapital
    i  lyset af vort værtsskab ved EU
    træf næste år.

4. Budget, herunder kontingent for næste år.
    Kontingentet er uændret kr. 400,- for 2015.
    Budgettet blev godkendt.

5.  Forslag fra bestyrelsen.
     Der var ingen forslag.

6.  Forslag fra medlemmer.
     Der var ingen forslag fra medlemmer.

7.  Valg af bestyrelse, suppleant og revisor.
     På valg var Ole Nørretranders og Jens Chr. Fahrner, som begge blev genvalgt.
     Den tidligere revisor Søren Enghave Larsen ønskede ikke genvalg. Per Haagensen blev nyvalgt
     som revisor.

8.  Eventuelt.
     Intet.

Fotokonkurrencen blev vundet af Henrik Mortensen.

Formanden takkede dirigenten og generalforsamlingen for debatten, ligesom han takkede Karin og Peter
Jørgensen for det fine arrangement.

Referent:
   Birte Foght Böwadt

         6.april 2014
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Formanden har ordet

Som billede på vor klub med hensyn til oplevelser, samvær og ture er vedstående måske et godt eksempel.
Næstformanden, Vestkoordinator, Aktivt klubmedlem Peter Andersen og Formanden i en turpause i
Holland i forbindelse med det just gennemførte europæiske træf i Rotterdam.
Uanset vi samler oplevelse i Danmark eller i Europa kommer vi ind på at snakke og beslutte omkring
klubben, vore biler, teknik og ikke mindst den levedygtighed vor klub har gennem Jeres gode opbakning
omkring aktiviteterne.

Vi følger det op i dette Newsletter med nogle af de sidste arrangementer i sæsonen og vinterens tilbud.
Igen er vi lydhøre overfor ønsker og ligger i forberedelse på næste kalenderårs begivenheder i storskala –
vor klubs 40 års jubilæum og det næste Europæiske træf i september 2015 i Danmark, hvor TR Club DK
er værter og arrangører. (Se invitationen andetsteds i NL3)
Vi var 110 biler i Holland fra Europas TR Klubber, og vi satser på at blive mindst lige så mange i Danmark.
Vi ønsker jer alle en god slutsæson og vinter J
Peter T. Böwadt
FM TR Club DK



TR Club.dk. Sensommertur på Sjælland ( Blev varslet med ”allekaldsmail”til alle
klubmedlemmer og er nu gennemført)
Søndag den 21. september 2014. Kl. 10.00
Mødested: Rastepladsen Ishøj Stationsvej 52P, Ishøj (ikke langt fra motorvejen).
Kære TR venner
Efteråret og vinteren nærmer sig, og snart skal vores kære TR biler i vinterhi. Inden skal vi dog lige nå et par
ture mere, mens vejret er til det.

I inviteres hermed alle til sensommertur på Sjælland. Vi mødes ved rastepladsen på Ishøj Stationsvej 52P,
hvor der vil være lidt kaffe og lidt dækspark. Herefter kører vi igennem landskabet mod Ishøj Landsby, hvor
turen går videre mod Tune, igennem Gadstrup, Lejre, Ledreborg Gods til Kirke Hyllinge, og mod trækfærgen
til Orø, som vi skal ombord på. Vi kører rundt på Orø og ender på Orø Kro, hvor de, som ønsker det, indtager
Stegt Flæsk med persillesovs ad libitum. Efter spisningen slutter arrangementet, og alle kører hjem.

Madpakken: Alle medbringer selv mad og drikke til turen, og denne indtages på et endnu ikke kendt sted.
Husk at medbringe tæpper eller klapstole.

Aftensmad: De, som ønsker at deltage i spisningen, møder op på Orø Kro ca. kl. 17.00.
Priser: Færgen over (enkeltbillet) koster kr. 47,- for bil med fører og kr. 23,- for passager.
Priser: Maden på Orø Kro: Stegt Flæsk med persillesovs ad libitum koster kr. 125,- pr. person + drikkevarer.

Turens længde: Turen er på ca. 60-70 km.

Tilmelding: Skal ske senest den 17. september 2014 til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller
40217113. Husk ved tilmelding at oplyse hvor mange I kommer, og om du/I ønsker at deltage i
spisningen.

Vi håber på, at rigtig mange vil møde op, så vi kan få en hyggelig dag med venner og TR.
Mange TR hilsner

Peter Jørgensen

INDBYDELSE TIL LØVFALDSLØB
Søndag den 5. oktober 2014, Kl. 10.00
Mødested: P-plads på Ledøjevej 35, Risby, 2620 Albertslund

Kære TR-medlemmer
Husk at Austin-Healey Club Denmark
afholder Løvfaldstur søndag den 5.
oktober 2014.
Som sædvanlig er Løvfaldsturen et
samarbejde mellem TR Club DK, Dansk
Triumph Automobilklub, Healey-klubben og
MG-klubben. I år er det Healey-klubben,
der står for løbet.
Healey-klubben har valgt at entrere med
Hvidovre Motor Klub, som er mestre i at lave
orienteringsløb. Sværhedsgraden bliver lagt
på et fornuftigt niveau således, at både
nybegyndere og øvede kan være med.
Bemærk at deltagerantallet er sat til max.
30 biler for, at løbet kan afvikles indenfor et
rimmeligt tidsrum. Tilmelding foregår derfor
efter først til mølle princippet.
Traditionen tro er deltagergebyret gratis,
men mad og drikke er for egen regning.
Indbydelsen følger nedenfor.

 Med TR-hilsen
Jens Chr. Fahrner

ARRANGEMENT:
Orienteringsløb v/Hvidovre Motor Klub – alle kan deltage også uøvede. Af tidsmæssige årsager er antal
køretøjer sat til max. 30.
INDBUDTE: TR Club DK, Dansk Triumph Automobilklub, Healey-klubben og MG-Klubben



INSTRUKTION:    Kl. 11:00
START 1. BIL:     Kl. 11:30

Praktiske oplysninger
Ruten er ca. 90 km.
Efter ca. 1 times kørsel, er der indlagt en pause, hvor toilet forefindes. Evt. madpakke medbringes.
Sidste bil i mål er på Restaurant Udsigten, Kystvejen 238, 4671 Strøby, kl. ca. 16:00.
Herefter offentliggøres dagens resultat.
Mad og drikke kan selvfølgelig købes på restauranten. Der kan vælges mellem to menu’er:
Menu 1: Pariserbøf, pris            kr. 110,-
Menu 2: Wienerschnitzel, pris   kr. 135,-

Tilmelding:
Senest den 26. september 2014 til kasserer Jens Chr. Fahrner på mail: fahrner@live.dk.
Af tidsmæssige hensyn er max. antal tilmeldte køretøjer 30 – så først til mølle princip.

Bemærk:
Tilmelding SKAL ske pr. mail af hensyn til senere fremsendelse af minikursus/startkort.
Tilmeldingen skal indeholde oplysning om: Fører – observatør – bilmærke/model – reg.nr. –
mobiltelefon samt, hvis man ønsker at spise på restauranten oplysning om: Menu og antal.

Pris: Tilmeldingsgebyret er gratis, men mad og drikke er for egen regning.

Med venlig hilsen
Austin-Healey Club Denmark

IND I GARAGE, VEST
Tidspunkt:  Søndag den 5. oktober, Kl. 10
Mødested: “VOLDSTEDLUND“, Hobrovej, 12, Mariager
(Kig efter “VOLDSTEDLUND”sten ved indkørsel til birkeallé ca. 1 km øst for Katbjerg mellem Hobro
og Mariager  - hvis ikke du kan finde det, ringer du til 21454756)

Vi mødes hos Sus og Jørgen Hill-Madsen, hvor man efter den
anstrengende tur til Mariager kan få en kop kaffe og en
håndmad - samt strække benene. Efter lidt lokalsightseeing
kigger vi på Fædrelandet i Kronjylland syd for Mariager fjord -
en tur ad omegnens småveje på ca. 70 km rundt om Glenstrup
sø og langs Mariager fjord - med indlagt pitstop på Hohøj.  Der
sluttes af på Café SALTBØSSEN ved SALTCENTERET på
havnen i Mariager, hvor vi for kr. 100,- pr. person indtager
frokostbuffet og nyder udsigten over Mariager fjord.
Skulle vejrsituationen være så ond, at vi skal brækkes ud af
bilerne, kan et bad i det”døde hav”(ca. 40 grader og 30%
saltkoncentration) i SALTCENTERET anbefales  - det skulle
også være godt for huden - så husk badetøj. Veteranjernbanen
har desværre nok indstillet driften for vinteren. …

Kontaktpersoner og tilmelding (senest  1. oktober)
Jørgen Hill-Madsen,             mobil: 2145 4756,   mail:  j.hill-madsen@hotmail.com
Jens Henrik Bay Jacobsen,  mobil: 3053 7520,   mail:  jhbay11@hotmail.com

Natløb med MG klubben
Tidspunkt: Lørdag den 11. oktober 2014 Kl.. 18.30
Mødested: På p-pladsen på hjørnet af Naverland/Smedeland, 2600 Glostrup.

TR-Club.dk er inviteret af MG klubben, til at deltage i et natløb som MG
klubben arrangerer, hvor der er indlagt forskellige opgaver undervejs i
løbet.
Bemærk at det for MG klubbens medlemmer ikke er nødvendig, at
tilmelde sig, men da vi som gæster hos MG klubben, må vores medlemmer
meget gerne tilmelde sig til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk
eller på mobil 40217113, senest 5. oktober 2014, så vi kan
rapportere dette videre til MG klubben.
                                                    Se indbydelsen på næste side



Følgende invitation er modtaget fra MG klubben:
MG klubben inviterer dig til at deltage i et spændende og udfordrende natorienteringsløb lørdag
den 11. oktober.

Løbet afvikles stort set efter DASU Classic reglerne, dvs efter såkaldte tulipaner, der er en forenklet tegning af
vejforløbet, oplysning om vejnavne mv. Det er ikke svært, og har du ikke prøvet det før, får du selvfølgelig
instruktion inden vi starter.
Den gennemsnitlige hastighed for løbet er 35 km/timen, hvilket kan lyde som lidt, men hvis man er kørt forkert,
så skal man skynde sig lidt.
Medbring: Co-driver, skriveunderlag, blyant, lineal, lommelampe, ur og gerne en navigator til måling af
afstande hvis din triptæller ikke fungerer optimalt, samt til visning af gennemsnitshastighed. På den måde er
alle lige uanset hvilket udstyr der er i bilen.
Vi mødes kl 18.30 på p-pladsen på hjørnet af Naverland/Smedeland, 2600 Glostrup. Første bil
sendes af sted kl 19.00 og løbet slutter et sted i Rødovre omkring kl. 23.00, hvor der vil være noget
at varme sig på.
Tilmelding er ikke nødvendig, det er gratis, og du kan vindepræmier på lige fod med MG klubbens
medlemmer. Løbet gennemføres uanset vejret da det tæller i MG klubbens mesterskab.
På gensyn

MG Car Club Danish Centre

Årets Andespisning:
Søndag den 9. november 2014, kl. 13.00.
Garnisonen 36, 4100 Ringsted



Som de sidste par år foregår det igen i festlokalerne på den gamle kaserne i Ringsted, nærmere betegnet
Garnisonen 36, 4100 Ringsted. Igen i år leveres den dejlige rapand 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 de seje som kommer i TR eller på privatbilen, eller måske blot
almindelig hyggesnak. Når alle er samlet, går vi til bords for at indtage fjerkræ i lange baner.
Efter maden, og når alle har strakt sine ben, 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 de 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 2. november 2014.

Ny udlandskoordinator i TR Club DK

Efter en meget lang årrække som udlandskoordinator i TR Club
DK har Henrik Vikelgaard besluttet at overdrage posten til en ny
udlandskoordinator. Den nye  på posten bliver  vor suppleant i
bestyrelsen Peter Nordahl.

Peter Nordahl deltog i Euro Meeting i Holland, hvor Henrik
Vikelgaard desværre var forhindret i at deltage.

Udlandskoordinatorer og formændene for de europæiske TR
klubber samt alle de deltagende TR medlemmer fra de europæiske
klubber vil blive informeret om skiftet.  Peter Nordahl
repræsenterede vor klub som udlandskoordinator på Euro
Meeting i Holland.

På det kommende European Coordinators Meeting - som vor klub
afholder i København i oktober 2014 - deltager både Henrik
Vikelgaard og Peter Nordahl. På dette møde vil skiftet formelt ske
over for de deltagende klubbers formænd og udlandskoordinatorer.

Der skal allerede nu lyde en stor tak til Henrik Vikelgaard både
for at have været en af drivkræfterne i det europæiske TR
fællesskab og for mange års aktiv og trofast varetagelse af vor

klubs interesser i forhold til vore venskabsklubber i Europa.
På bestyrelsens vegne

Formand TR Club DK

Peter Nordahl



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 Vest:  Bay Jacobsen Udenlands: Peter Nordahl
        Tlf: 4021 7113                                           Tlf: 3053 7520                                           Tlf.: 2016 7618
         Mail: pj@jorgensen-sonner.dk                 Mail: jhbay11@hotmail..com                Mail: pnr@beierholm.dk

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

De her beskrevet arrangementer er tilsendt klubben fra de respektive arrangører.

 Hvorfor holder en TR 250 ensom og forladt foran et stort krydstogtskib? Få svaret
i det nye nummer at TR bladet, der udkommer i slutningen af december.

Har du nogle historier som, du kunne tænke dig at fortælle, så send
dit oplæg til redaktøren, det kunne være rejseoplevelser, tekniske

udfordringer eller bare en sjov oplevelse.


