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Så går det løs igen, venner
Et spændende 2015 står for døren, og vi ser tilbage på
medlemmernes engagement sidste år, kan vi kun glæde os!
Min overvintrede TR6PI startede igen her den anden dag, som den
skulle, på sin opvarmning i min kolde garage – næsten kolde –
som er dens hjem. Her har den stået helt stille på hjulene og
afventet foråret siden den sidste tur i oktober, og ser som jeg frem
mod foråret. Normalt gør jeg den ikke vinterklar eller foretager
andet, end at sørge for at den står tørt, sådan som det er sket de
sidste 29 år.

Der er allerede taget bestik af sæsonstartens første aktiviteter - de
første kort er kopieret, ture lagt ind og aftaler truffet om de første
testkørsler af ruterne.
Vi får igen i år et aktivt år med teknik og ture herunder vort
Europæiske Træf i september – se omtale i NL3, 2014 - som i løbet
af vinteren har krævet beslutninger. Vort ECM møde i oktober
2014 i København – se rapporten andetsteds i dette NL 1 –
strammede os lidt op på de mere formelle sager omkring
invitationerne, da både vor nye udlandskoordinator Peter Nordahl
og jeg var ansvarlige for første gang. Her skal bemærkes, at
uanset der formelt er 5 pladser til danske deltagere på EU Træffet,
og de er allerede besat, anbefaler vi, - BEMÆRK – at alle, der er
interesserede i at deltage i Træffet, kontakter os, da vi har en klar

opfattelse af, at de europæiske klubber har været vel optimistiske med forventninger til antal deltagere, og
der dermed vil blive flere pladser til danske deltagere.
Forberedelserne går efter planen og projektteamet er ved at være klar til at drøfte detaljer og opgaver med
vore hjælpere blandt klubbens medlemmer.

Specielt vil jeg gøre opmærksom på kommende generalforsamling den 12. april i Ringsted – se indkaldelse
i dette NL1 – og opfordre medlemmerne både til deltagelse og til at komme med ytringer/forslag, så vi alle
på den bedste måde kan stimulere klubbens liv og virke.

Vi får et interessant Klubår 2015, og jeg vil igen gerne opfordre jer alle til at ”lege med” ved arrangementerne
og dermed bekræfte, at vi har en levende klub med engagerede medlemmer.

Peter T. Böwadt
FM TR Klub DK

Mandagsmøder
Tid: 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 40
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.



Elektroteket Nordisk Kabel og Tråd Udstillingscenter
Tid: Tirsdag den 13. januar, fra kl.19.00 til kl. 21.00
Mødested: Priorparken 515, 2605 Brøndby / Vibeholms Allé 25, 2605 Brøndby
Pris: Gratis da TR klubben betaler for en guidet rundvisning, der varer ca. 90 min.
Tilmelding: Peter Jørgensen på tlf.: 4021 7113 eller mail: pj@jorgensen-sonner.dk
NKT Udstillingscenter fortæller historien om NKT, Lauritz Knudsen og Nilfisk-Advance gennem 100 år, fra
starten af 1900-tallet til årtusindeskiftet. Se: http://forstadsmuseet.dk/historier/nordiske-kabel-og-
traadfabrikker-nkt/
Vi skal bl.a. opleve:
- Originale Nimbus motorcykler
- Produktionslinje til fremstilling af Nilfisk støvsugere
- Priorparkens røde brandbil
- Kiksedåsen - LK's elektriske komfur fra 1950'erne
- Strømmens vej til din bolig
- Et væld af land- og søkabler til transport af el

Mød op til en spændende aften for hele familien.
Peter Jørgensen og Gorm Schmidt
Mødet er afviklet og 23 deltagere var mødt op  for at se denne unikke udstilling, som desværre er
blevet lukket, kort efter at vi var på besøg.

Værkstedsmøde hos "doktor" Ebbe.
Tid: Onsdag den 18. februar kl. 17.30.
Mødested: Møgelgaardsvej 37, 8520 Lystrup.
Ebbe Troelsen har igen videreudviklet sit værksted, og
inviterer til teknisk møde for medlemmerne i TR Club dk.
Hovedemnerne vil denne gang være ”El-systemer i vore TR
biler” og ”Muligheder for at servicere TR biler” (i lyset af at
Finn Thorden er flyttet til Hals uden værksted).
Efterfølgende drøftes tekniske problemer i vore TR biler og
deltagerne opfordres til at medbringe deres evt. tekniske
problemer, der så kan drøftes og løses.

Grillen vil være tændt, så I kan nyde en pølse m. brød og lidt til ganen samt kaffe.
Tilmelding senest 15. februar til Peter Böwadt på 4089 1498 eller ptb@bowadtimprovement.dk

Virksomhedsbesøg AXWI/Top Print International
Tid: Onsdag den 25 marts kl. 19.00
Mødested: Ringbakken 11-13 Ganløse 3660 Stenløse
Vi indbyder  TR-clubben til at besøge vores virksomhed d. 25 marts 2015, kl. 19.00,
til lidt socialt samvær med kaffe og kage ect., samt lidt dækspark.
Det vil være muligt, at se en del af produktionen kørende. Det kan måske være
spændende for nogen .
Hvis det ønskes vil vi fortælle lidt om virksomheden og dens virke og historie. Vi er
klar til, at besvare evt. spørgsmål.
Virksomheden der er grundlagt af Lis og Axel Wichmann d. 16 maj 1961, har således
54 års fødselsdag til maj.
Virksomheden drives idag af anden generation: Lene og Kim Wichmann.

Reservedelsmøde - Serviceaften
Tid: Torsdag den 26. marts kl. 18.30

Mødested:  Østergade 17, 8990 Fårup (Asferg) mellem Randers og Hobro ,
E45, afkørsel 38

“Nordisk Morris Minor Lager A/S” har eksisteret siden 1984, ligger inde med et
anseeligt reservedelslager til vore TR-biler og skaffer hjem fra de kendte
engelske leverandører inden for 8 dage til konkurrencedygtige priser - og med
returret og garanti uden beregning.  (se ´Reservedele´ på klubbens hjemmeside)
Specielt deres mangeårige know-how til reservedele, viden om
kvalitetsproblemer, og ikke mindst netværk i ind- og udland er uvurderligt, hvis
du f.eks. lige står og mangler en speciel del eller skal have renoveret dit
speedometer, din strømfordeler eller ? …og mangler den rette fagmand.
Kom, se med egne øjne og hør, hvad de kan gøre for dig.



Vi mødes på adressen - men skulle
foråret mod forventning have indfundet
sig, og din TR er køreklar, vil vi mødes
forinden til lidt hygge og håndmad - og
følges ad.  Nærmere oplyses ved
tilmelding.

Tilmelding til
Jørgen Hill-Madsen,   E.mail : j.hill-madsen@hotmail.com
eller tlf. 2145 4756   senest tirsdag den. 24. Marts

Generalforsamling: Søndag den 12. april kl. 12.00
Mødested: Garnisonen 36, Ringsted, 4100 Ringsted (samme sted som andespisning)

IIndkaldelse 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:

- Peter T. Böwadt formand, der ikke ønsker genvalg
- Jens Henrik Bay Jacobsen vestkoordinator, der ikke ønsker genvalg
- Peter Nordahl suppleant, der ikke ønsker genvalg

Kandidater:
- Kristian Kaa stiller sit kandidatur til rådighed som bestyrelsesmedlem
- Per Haagensen stiller sit kandidatur til rådighed som bestyrelsesmedlem
- Henrik Mortensen stiller sit kandidatur til rådighed som suppleant

Klubbens revisor er ikke officielt på valg i år, idet en revisor ifølge vedtægterne vælges i lige årstal.
Imidlertid ønsker vores nuværende revisor Per Haagensen - som det ses ovenfor - at stille op som kandidat
til bestyrelsen. Dette betyder, at vi får behov for en ny revisor, dersom han vælges ind i bestyrelsen. Karin
Jørgensen har derfor stillet sit kandidatur til rådighed som revisor.

Medlemmerne bedes overveje deres eventuelle kandidatur til posterne som bestyrelsesmedlem, revisor og
suppleant. Hvis du er interesseret eller blot vil høre mere om opgaverne kontakt da klubbens formand
Peter Böwadt på tlf. 40 89 14 98 eller email formand@tr-club.dk. Hvis du specifikt er interesseret i posten
som revisor 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
8 dage før generalforsamlingen.

Mødet indledes sædvanen tro med en let frokost på klubbens regning. Eventuelle ledsagere, der ikke er
medlem af klubben, skal betale kr. 100,- for deltagelse i frokosten.

Tilmelding til generalforsamlingen senest den 5. april 2015 sendes til formand@tr-club.dk eller
på tlf. 40 89 14 98.



Kør ud af garage i Vest.
Tid: Søndag den 19. april.

Mødested og mødetidspunkt oplyses senere, så følg med på hjemmesiden.
Der bliver tale om en halvdagstur, hvor Århusområdets små veje bliver kørt tynde, og der afsluttes med
frokost på et hyggeligt sted.
Tilmelding senest 13. april til Bay Jacobsen 3053 7520 eller jhbay11@hotmail.com

Forårsklargøring hos VW i Køge
Tid: Lørdag den 11. april, kl. 11.00-17.00.
Mødested: VW Tangmosevej 110, 4600 Køge.
Kom til en dag, hvor vi gennemgår vore TR biler, så de
er klar til de mange ture i sommersæsonen. Vi vil denne
dag fokusere på de ting, der skal gøres, inden vi starter
TR’en op og kører ud af garagen. Service, kontrol af
bremser, olie, smøring etc. Det er vores medlem Jørgen
Bomberg, som venligst stiller sin arbejdsgivers
værkstedslokaler til rådighed denne dag.
Anders Dahl, er leveringsdygtig i reservedele, olie og
smøremidler samt andet tilbehør til meget fordelagtige
priser, mangler du nogle reservedele skal du i god tid
bestille disse reservedele – olie/filtre eller andet, så de
kan være klar på dagen.

Anders Dahl kan kontaktes på tlf: 2683 5777, eller mail: ad@dahlstapet.dk
Jørgen Bomberg og VW sørger for kaffen og TR-Club DK for en sodavand og lidt snacks.
Tag evt. selv madpakke med.
De erfarne TR ejere og amatørmekanikere  Anders og Ove medbringer diverse manualer samt  noget
specialværktøj til TR og vil være til rådighed med praktisk hjælp dagen igennem.

Tilmelding senest den 6. april  til Peter Jørgensen på pj@jorgensen-sonner.dk eller mobil 4021
7113. Husk at oplyse, hvilken TR type du kommer i.

Forårstur i Lejre
Tid: Søndag den 26 april,  kl. 09.00
Mødested: Gormsvej 2A, 4320 Lejre
Traditionen tro arrangerer Bette og Henrik igen dette års forårstur
Vi kører kl. 10.30 en mindre tur til et sted, hvor vi skal lave noget
indendørs sport, der hverken kræver styrke eller kondition.
Brugerbetaling ca. kr. 150,- pr. person
Ca.  kl 13.00 slutter vi.
 Hvis vejeret er godt kan vi fortsætte til Roskilde havn med mulighed
for is & pølser etc.
Tilmelding pr. email TR@vikel.com senest den 18. april til
Henrik Vikelgaard
Vi glæder os til at se jer



Forårsmønstring Kastellet.
Tid: Søndag den 3. maj
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 26. april .

Tysk Pinsetræf i Bad Gøggingen
Tid: fra fredag den 22. maj til mandag den 25. maj
Træffet arrangeres i et samarbejde mellem den tyske München og Nürenberg gruppe. Træffet afholdes med
udgangspunkt fra i Bad Gøggingen i delstaten Bayeren.
Alle informationer og tilmelding  kan søges på den Tyske hjemmeside www.tr-register.de/index.php/regionale-
gruppen/nuernberg

Græsted Veterantræf:
Pinsetræf mandag den  25. maj. 2.pinsedag kl. 09.30
Mødested “Udsigten”, Marsvej 6,  3300  Frederiksværk
Morgenkaffe kl. 9.30
Socialt samvær og dækspark
Dem der ønsker at køre til Grædsted Veterantræf kører, når de finder tiden inde til
det.
Dem der er tilbage er velkommen til, at blive og nyde den dejlige udsigt og natur.
Hvis stemningen er til en gåtur for at se lidt på omgivelserne, kan vi også det.
Vi kan køre en tur “ud i det blå”. Senere kan vi så sammen spise den medbragte
mad, hos Lis og Axel, eller hvor som helst, hvad man nu finder på.
med sToR hilsen
Lis og Axel

Klampenborg Classic Motor Meeting
Tid: Arrangementet foregår søndag den 31. maj
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 4021 7113.

Store Køredag i Ringsted med Opera og Rockmusik.
Tid: Fredag den 5. juni, kl. 9.00-17.00, på Grundlovsdagen.
Mødestedsted: Hos Karin og Peter Jørgensen, Hovmarksvej 17, Ringsted.

Traditionen tro åbner vi garagen og byder på
morgenkaffe, rundstykker med ost, og som
dessert lidt strofer af Kgl. Operasanger Peter
Andersen.
Turen i år går igen rundt på de
midtsjællandske veje, hvor turen bliver på ca.
80 km. Som vi plejer medbringer man selv
madpakken, og drikke, varme som kolde,
tæpper, klapstole mm. til turen. Undervejs gør
vi holdt for at indtage den medbragte mad.
De tidligere år har vi sluttet i Sorø hvor mange
andre veteraner kommer, men i år går turen

direkte igennem Sorø uden stop. I stedet kører vi tilbage til Hovmarksvej 17, Ringsted hvor vi forventer at
være ca. kl. 17.00, og hvor Karin og Peter vil være værter, og hvor der opsættes en stor buffet med tilhørende
øl, vin og vand. Efter indtagelse af mad og drikke spilles der op, ca. kl. 19.00 til asfaltbal i garagen, hvor
rockorkestret The Roosters spiller god gammel Rock and Roll musik de næste timer, og hvor alle kan få rørt
de stive ben, efter en hel dag i TR.
Vi håber at rigtig mange af vores TR venner vil komme denne dag, og gøre vores dag til en festlig dag, hvor
gårdspladsen vil være fyldt med skønne TR biler, dejlige TR mennesker, høj rockmusik og bægerklang.



Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på mobil 4021 7113, senest den 10. maj.
Af hensyn til det efterfølgende arrangement, vil vi gerne have, at alle ved tilmelding bekræfter hvis man også
ønsker at deltage (hvad vi håber alle gør) i det efterfølgende festarrangement, så vi kan bestille mad og drikke
i de rette mængder.
Mange TR Hilsner
Karin og Peter Jørgensen

Gisselfeld Klassisk Motorshow
Tid: Søndag den 7. juni kl. 10.00 - 16.00
www.gisselfeld-kloster.dk
Igen i år er der datosammenfald mellem motorshowet på
Gavnø og Gisselfeld
Lidt information om Gisselfeld Klassisk Motorshow .
Alle klassiske køretøjer biler, motorcykler, knallerter mv. er
velkomne til at komme og udstille.
Alle udstillere skal være på deres anviste pladser i Parken
kl. 9.45. Deltagelse for udstiller og ledsager (altså 2
personer pr. bil) er gratis samt børn under 15 år.
Det er tilladt at medbringe forplejning til eget brug, men der
vil også være muligheder for at købe mad, drikkevarer,
kaffe mv.
Desuden vil der være forskellige salgsboder både til hende
og ham.

Ønsker du at deltage skal du gå ind på www.gisselfeld-kloster.dk og tilmelde dig, Gratis for
udstillere inkl. 1 passager og 2-3 børn.

Gavnø Classic Autojumble & Concours de Charme
Tid: Søndag den 7. juni 10.00-17.00
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. 75,- og Børn kr. 40,-. Sidste tilmeldingsfrist den 27. maj

Årstræf 40 års jubilæumstræf 1975 – 2015.
Tid: I weekenden fredag den 12. juni – søndag den 14. juni.
Mødested: Vi skal bo på det smukke sted Johanneberg på Sjællands sydkyst, nærmere betegnet
Hjaletvej 51, 4760 Vordingborg. www.johanneberg.dk

Weekendens forløbelige program:
Fredag den 12. juni:
Der mulighed for ankomst fra kl. 14.00, hvor
værelserne står klar.
Der serveres eftermiddagskaffe med hjemmebag på
terrassen evt. inde hvis vejret ikke er med os.
Ca. kl. 19.00 serveres der en 2-retters aftenmenu.
Drikkevarer er for egen regning.
Efter aftensmaden er der mulighed for at slappe af
foran pejsen, i baren, på terrassen, eller gå en tur ved
vandet, og selvfølgelig er der tid til masser af
dækspark.
Lørdag den 13. juni:
Der er stor morgenbuffet med det hele.
Ca. kl. 10.00 starter vi bilerne op, og begiver os ud på
en tur som går over Storstrømsbroen og bringer os til



Falster hvor vi skal rundt og se forskellige seværdigheder. Turen vil i store træk foregå langs med vandet
rundt om øen, og ved Stubbekøbing tager vi færgen over til Bogø, og videre over Farøbroen og tilbage til
hotellet. Turen er på ca. 90 km. Undervejs holder vi ind et sted for at få frokost, som er for egen regning. Til
dem som tilmelder sig Concour, vil turen blive forkortet, så man kan nå at komme tilbage og fremvise sin
TR for dommerne.
Forventet ankomst til hotellet vil være ca. kl. 17.00.
Ca. kl. 19.00 mødes vi festklædte i hovedbygningen, og begiver os samlet til dinner i ”Marthas” hvor vi tager
plads om runde borde, og indtager en festmenu inkl. øl, vin og vand ad libitum.
Efter maden er der kaffe med hjemmebag.
Kl. 22.00 når alle er godt mætte, er der mulighed for at få rørt de skæve danseben, når rockorkestret The
Roosters spiller op til dans med god gammel Rock and Roll. www.roosters.dk
Hele aftenen vil der være øl, vin og vand ad libitum.
Søndag den 14. juni:
Der er stor morgenbuffet med det hele.
Ca. kl. 10.00 har vi pakket vores kufferter, afregnet og afleveret nøglen, og vi starter igen TR bilerne op, og
begiver os over Farøbroen og via Bogø til Møn, hvor vi ligeledes skal rundt og opleve en mase på turen rundt
på Møn, som forventes at være ca. 90 km. Vi tager Mønsbroen over til Kalvehave og kører nordpå, hvor vi
slutter midt på eftermiddagen med en let anretning på Jungshoved Præstegård
www.jungshovedpraestegaard.dk, som ligger lidt uden for Præstø.
Herefter er jubilæumstræffet slut, og vi drager alle mod det hjemlige egne, efter en forhåbentlig oplevelsesrig
weekend i TR venners lag.

Priserne fremgår af tilmeldingsblanketten i Newsletter 1.
Hotellet rummer i alt 24 dobbeltværelser med eget bad/toilet, og 3 værelser med bad/toilet på gangen. Det
er derfor først ”til mølle” princippet som er gældende, og det er betalingstidspunktet der er gældende.

Sommer i Ringsted
Tid: lørdag den 20. Juni
Mødested: Hovmarksvej 17, Ringsted

Traditionen tro starter vi hos Karin og Peter
Jørgensen på Hovmarksvej 17, Ringsted til en
hurtig kop kaffe inden vi samlet kører mod torvet
i Ringsted (300m) hvor vi skal udstille vores TR
biler.
Som de foregående år er arrangørerne igen vært
for gratis mad og drikke på dagen.
Tilmelding skal normalt ske direkte til
arrangørerne, men til nye som ikke tidligere
har deltaget kan tilmelding ske til Peter
Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på
mobil 4021 7113, senest den 7. juni, hvorefter
Peter formidler det videre til de rette
vedkommende.
Nærmere info følger i Newsletter 2.

Svensk Sportsvognsmøde
Tid: lørdag den 4. juli
Traditionen tro er vi igen inviteret af den svenske TR klub, til at deltage i et
orienteringsløb, som slutter af på Ring Knutstorp, hvor vi alle kan se race med
klassiske biler.
Som de tidligere år skal man selv tilmelde sig direkte www.sportvagnsmeeting.se .
Tilmelding for samlet kørsel til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk
eller på mobil 4021 7113.
Nærmere info om mødested, fælles kørsel mm følger i Newsletter 2

Thulintræf:
Tid: Lørdag den 25. juli
Mødested: Havnehytten i Kastrup (sidste afkørsel inden broen)
Som tidligere år mødes vi ved havnehytten i Kastrup (sidste afkørsel inden broen) og følges i samlet flok til
Landskrona.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på mobil 4021 7113.
Mere info følger i Newsletter 2..



Øresund Rundt:
Tid: søndag den 23. august
Årets Øresund Rundt bliver i år arrangeret af vores
søsterklub Triumph TR Club Sweden, og foregår i år
i det svenske nærmere betegnet i Skåne, og det
bliver, så sæt allerede nu kryds i din kalender.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-
sonner.dk eller på mobil 4021 7113.
Mere info kommer i Newsletter 2

Internationale træf i Danmark:
Tid: 18-20. september i Århus

Som der fremgår af vor udlandskoordinator Peter Nordahls referat fra ECM-mødet (European Coordinators
Meeting) i oktober sidste år, se andetsteds i NL1/15, er alle TR klubberne i Europa orienterede om vort
Internationale træf i september 2015 her i DK, og nogle har allerede meldt deltagere på.
Klubberne var alle umiddelbart optimistiske mht. deltagere, og tilmeldinger frem til den 31. marts vil vise os
om det holder. Det tror vi nu ikke, som anført i mit ”Formanden har ordet” bl.a. fordi vor norske venneklub
har arrangeret Tur til Nordkap i juni, og deltagelse i begge træf er der givetvis mange privatbudgetter, der
ikke kan bære, og bl.a. har et par af franskmændene meldt fra til os, fordi de skal til Nordkap.
Alt dette giver plads til flere danske deltagere, så hold Jer til
Vi er fortrøstningsfulde foreløbig i Træf-teamet, og fortsætter ufortrødent vor planlægning.
Kørsel i weekenden er på plads og testkørsel af den lange tur, Supplementory Tour, i ugen efter indledes
denne uge 6 med detailplanlægning og rutekort herunder bl.a. tulipan-kørsel(!).
Alle de overordnede forhold som hoteller, udflugter, parkeringer og mad m.m. er alt på plads, og lidt
småoverraskelser har vi også forberedt.
Vi satser hårdt på at give alle deltagere en unik TR oplevelse!
Peter T. Böwadt
FM TR Club DK



Løvfaldstur
Tid: Søndag den 20.september
Udføres i samarbejde mellem Healey klubben, DTAK, MG
Klubben og TR Club.dk
Det er i år MG klubben som står for arrangementet, derfor er
der opstået et sammenfald med det internationale TR-træf, men
da der er mange som ikke kommer til dette træf, er der her
mulighed for igen af samles med andre mærkeklubber.
Mere info i Newsletter 2 og 3.

Sensommertur på Sjælland:
Tid: Søndag den 11. oktober
Sidste år var vi på Orø, så måske vi i år besøger en anden
ø nær Sjælland, eller måske vi gør nået helt andet.
Turarrangørerne har ikke fastlagt dette endeligt på
nuværende tidspunkt, men sæt allerede nu kryds i din
kalender.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk
eller på mobil 4021 7113.
Mere info kommer i Newsletter 2

Andespisning:
Tid: Søndag den 8. november
Mødested: Festlokalerne på Garnisonen 36, Ringsted
Mere info i Newsletter 2 og 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 i Newsletter beskrevet arrangementer er tilsendt klubben fra de respektive arrangører.

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 Ove Pedersen

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



TR Club DK
Driftsregnskab 2014

Indtægter 2014 2013
Kontingenter fra 170 medlemmer 64.200,00 66.200,00
Rente, bank & giro 0,00 29,02
Salg af emblemer, kasket & polo-shirts 1.275,00 3.075,00
Indtægter ialt 65.475,00 69.304,02

Omkostninger
TR Bladet 2014 i farvetryk incl. forsendelse 17.443,60 16.669,25
Årsafgifter på hjemmesiden: www.tr-club.dk 348,75 517,25
Frimærker & konvolutter 1.072,50 1.140,00
Gebyrer, bank & giro 590,00 454,00
Telefonrefusion til formanden 1.500,00 1.500,00
Bestyrelsesmøder 2.500,00 2.000,00
Kontingent 2013/14 til Motorhistorisk Samråd (168 x 20,-) 3.360,00 3.800,00
Coordinators Meeting i København 10.516,00 7.485,02
Euro Meeting 2015 i Århus: Tryk af 175 foldere 2.072,48 0,00
Møde om netværkssamarbejde i engelske bilmærkeklubber 50,00 0,00
Farvetoner til laserprinter 649,00 649,00
Præmie til fotokonkurrencen 60,00 0,00
Køb af PDF Editor til Newsletter & TR Bladet 590,00 0,00
Diverse omkostninger samt køb af 145 polo-shirts 0,00 26.233,31
Omkostninger ialt 40.752,33 60.447,83

Arrangementer
09.02.2014 Besøg hos Veteransmeden i Værløse 380,00 0,00
27.02.2014 Teknikaften hos Ebbe Troelsen i Egå 432,15 286,60
16.03.2014 Besøg hos Color Glo i Køge 200,00 0,00
26.03.2014 Besøg hos Iversens Cylinderservice i Horsens 129,00 0,00
30.03.2014 Generalforsamling på Garnisonen i Ringsted 3.239,60 3.270,00
26.04.2014 Besøg hos VW i Køge 185,00 0,00
05.06.2014 Klassisk Køredag fra Ringsted 1.000,00 1.000,00
08.06.2014 Mogenbord hos Lis & Axel Wichmann i Kregme før Græsted Veterantræf 377,50 0,00
13.-15.06.2014 Årstræf på Nilles Kro i Sabro 41,93 1.632,00
21.06.2014 Sommer i Ringsted 150,00 0,00
05.07.2014 Svensk Sportsvognsmøde på Ring Knutstorp -10,60 13,72
26.-27.07.2014 Tour de Fynnis hos Erik Sørensen & Ellen 0,00 534,00
17.08.2014 Øresund Rundt - Tour de Mølleåen 1.238,00 0,00
12.-14.09.2014 Euro Meeting i Holland 320,91 -213,76
21.09.2014 Sensommertur til Orø Kro 187,35 481,00
05.10.2014 Løvfaldstur v/Austin-Healey Club til Restaurant Udsigten i Strøby Egede 1.500,00 1.708,70
09.11.2014 Mortens And på Garnisonen i Ringsted 553,00 390,00
19.-20.10.2013 Udstilling i Fredericia Messecenter 0,00 3.285,00
2013 Diverse teknikmøder, firmabesøg & ture 0,00 2.030,00
Arrangementer ialt 9.923,84 14.417,26

Årets overskud 14.798,83 -5.561,07
Status pr. 31.12.2014

Aktiver
Bank 51.729,80 59.657,65
Giro 76.031,30 24.504,62
Aktiver ialt 127.761,10 84.162,27

Passiver
Forudbetalt til Euro Meeting 2015 i Århus 28.800,00 0,00
Egenkapital pr. 01.01.2014 84.162,27 89.723,34
Årets overskud 14.798,83 -5.561,07
Passiver ialt 127.761,10 84.162,27

Klampenborg, den 27. januar 2015 Revision af regnskabet:

Jens Chr. Fahrner, Kasserer Per Haagensen, 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.



Minutes of the TR Coordinators meeting in Copenhagen at October 18. 2014

1.
The meeting started at 13.30 and ended at 17.00.
The agenda for the meeting was approved.

2.
Peter Nordahl welcommed all the participants and introduced him self as the new Danish CIC.
Peter also took the oppertunity to thank Henrik Vikelgaard for his many years of good work the
european TR society.
Finally on this agenda item all the participants introduced them self and gave a little back-
ground information from their involment with the TR family.

3.
Raymond and Rob introduced a 10 min. video on the Review oft he TR meeting in Rotterdam
2014.
It was a very good and entertaining video refreshing a lot of good memories.
In general everybody agreed that the 2014 TR meeting had been very good.

4.
The Danish chaiman Peter Böwadt made the presentation oft he TR meeting 2015 in Denmark.
The Danish organising team then ran into a lot of trouble because the registration form for 2015
was not ready at the meeting, and in particular it was criticised that the prices were not fixed
and that it was unclear what was included,
Denmark took notice of the critique and Bengt Nylen immediately updated the guidelines.
It was agreed that no later than Wednesday October 22. The registration form will be send to all
the CICs.

5.
For 2015, the total number of cars for the weekend is 140 and for the tour, the total number is
40 cars.

Copenhagen, October 19. 2014
To the participants at the TR CIC Meeting in Copenhagen



After a few rounds of adjusting figueres we ended up agreeing to the numbers of min. and max.
participants in 2015 for the TR meeting and the supplementary tour.
Unfortunately we could not find space for our Norwegian and Swedish friends for the tour, and
from Denmark we will only have 3 cars joining the tour in their capacity as hosts.

6.
Thomas gave us a very nice introduction to the TR meeting 2016 in Italy. We are going to Tosca-
ny in September 16-18 2016, and having seen the introduction, we were sure, that Thomas will
run out of space even though he has booked space for 200 cars.
The price for the weekend is indicated at EUR. 900 +/- 10%.
The details of the tour are not ready yet, but it will take place in Toscany following the coastline
ending up in Florence.
The Coordinators meeting in 2015 will take place in Bologna at October 9-11 2015.

7.
Our friends from France gave us a very nice introduction to the TR meeting in France in 2017.
The meeting will take place in the Bourgundy area, and it seems that we are going to visit some
of the most fantastic wine producers in the world.
Surely that meeting will be sold out quickly.
8.
The TR meetings for 2018 to 2022 are confirmed to be:

2018 Germany
2019 Spain
2020 England
2021 Sweden
2022 Switzerland

Germany was slightly critised for not having the details ready yet, but was excused.

9.
Chris Hale and Chris Cunnington gave a gold award to Bürgi for his help to a TR friend
on his way to Mille Miglia in 2014, and Henrik Vikelgaard received an award for his long
good duty as CIC.
Bengt gave us good statistical support all the way through the meeting.
Peter Nordahl closed the meeting by thanking all the participants for a good meeting.
Please find attached a list oft he attendees and the forecast fort he participants at the
2015 WE & Tour.





Track Day på FDM Jyllandsringen fredag d. 29. maj 2015
Arrangeret af John Nielsen og Jeppe Rimmen i samarbejde med

Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere ejere af klassiske biler til Track Day på Jyllandsringen.
Denne gang kører vi på den fulde Grand Prix-bane, hvilket også er Danmarks længste racerbane.

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 en fra netværket med. Vi opdeler i grupper,
sådan at tempoet bliver nogenlunde ens.

Program:
08.30 – 09.00 Indskrivning og morgenmad
09.00 – 09.45 Kørermøde og instruktion
10.00 – 13.00 Kørsel på banen
13.00 – 13.40 Frokost
13.40 – 17.30 Kørsel på banen

Vi lover en sjov dag med en masse oplevelser, og du kommer hjem som en bedre chauffør! Vi åbner
også op for glatbanen, hvor du kan få træning i at drifte din klassiker ved lav fart.

Pris:
DKK 1.950 pr. bil inkl. morgenmad og frokost til køreren (pris for FDM medlemmer DKK 1.780). Der kan
tilmeldes én co-driver til bilen, pris DKK 450 inkl. morgenmad og frokost.

Kontakt/tilmelding:
Send e-mail til jeppe@rimmen.dk med information om din bil, hvor meget baneerfaring du har, hvor
mange personer I kommer, samt dit eventuelle FDM medlemsnummer. Skriv ”Track Day 29/5” i
emnefeltet. Så får du besked tilbage med oplysninger om betaling. Tilmelding er først-til-mølle.

Arrangementet er defineret som et køreteknisk kursus med instruktion, men det er ikke sikkert, at bilens forsikring er
dækkende. 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 lån en på
Jyllandsringen. Der er strenge støjgrænser på Jyllandsringen, så larmer bilen mere end 95dB kommer du ikke på banen.



Pressemeddelelse
Fars dag på Wedelslund – nu en tradition

Den 5. juni 2015 afholdes igen Træf og Køretøjsdag på godset Wedelslund vest for Aarhus, og
arrangørerne Godset Wedelslund, Dansk Vintage Motor Club, Wedelslund Classic Car Club og
VeteranPosten tøver ikke med at kalde det nu 4 træf i rækken for en tradition – en tradition som både
arrangører og de flere tusinde gæster ser frem til og reserverer derfor dagen i kalenderen. Forventningerne
til dette års træf på fars dag, grundlovsdag eller national køretøjsdag på godset Wedelslund ved Aarhus er
i år ganske store – på det første træf deltog over 900 klassiske køretøjer over 25 år, og tallet er vokset de
efterfølgende år.
Tilsmilet af højt solskin fra morgenstunden satte næsten 1.200 ejere af klassiske køretøjer de følgende 2
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
Danmarks befrielse, ligesom vi inviterer klubber for klassiske køretøjer til at fejre et eventuelt jubilæum på
træffet. Det gjorde klubben for ejere af Excalibur sidste år med stor succes.
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 nemlig 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 de forrige år - både på selve træffet, men også efterfølgende, at
vi tror det vil være en god ide at krydse 5. juni af i kalenderen. Det har vi selv 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, der er ældre end 25 år. Der er særligt parkeringsområde for nyere
specialkøretøjer. Der opkræves et mindre beløb i entre (Børn under 16 år gratis). Træffet er åbent fra 9.00
til 17.00.
Ønsker man som klub at parkere samlet på pladsen i parken, skal man ankomme samlet og i forvejen
træffe aftale med Jørgen Kjær, Dansk Vintage Motor Club
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.

Hadsten den 15. januar 2014.
Yderligere oplysninger, pressemateriale og fotos ved Jørgen Kjær. Tlf: 30243177. Mail: jk@motorploven.dk



Som tiden dog går:
Automania – Silkeborg Automobilfestival
har 10 års jubilæum i 2015
Det skal naturligvis fejres med manér den sidste weekend i august - fredag den 28. til søndag
den 30. august – næste år

Det bliver selvfølgelig den hidtil største bilfestival
– og vi vil gerne invitere din klub til at deltage!

Vi stiller et træfsted til rådighed for jer på et af byens torve eller pladser. Først fylder vi Rådhus P-Øst,
derefter Papirtorvet, Kvicklys P-lommer, Norups Plads, Skoletorvet, Søndertorv m.fl. Søtorvet forbeholdes
individuelle deltagere.

I kan bestille bord til jubilæumsfesten lørdag den 29. august om aftenen i det store telt på Jyske Banks
P-plads. Vi er naturligvis behjælpelige med at skaffe overnatning med rabat på byens kroer, hoteller og
campingpladser.

Det er gratis for både deltagere og publikum at være med til Automanias 10 års jubilæum, og der er
masser af aktiviteter i løbet af weekenden!

Uddrag af festival-programmet
Festivalen åbnes af Silkeborgs borgmester Steen Vindum fredag kl. 16 på Torvet i Silkeborg, hvor
deltagende biler præsenteres for publikum. Her er også underholdning fra årets musical.
Dansand Classic Sprint afvikles som sædvanligt lørdag den 30. august
Der køres race inde midt i byen på Danmarks smukkeste bane langs søerne lørdag fra kl. 8-17. Løbet
tæller som en afdeling af DM i HillClimb. Hele Søvej bliver afspærret og sikret med halmballer og
sandsække. Der er fremragende tilskuerpladser og servicetelte med mulighed for at købe forplejning.
Classic Street på området mellem rådhuset og Søjlehuset, hvor der vintage marked med salgsboder og
diverse udstillinger om lørdagen.
Jubilæumsfest lørdag den 29. august om aftenen i det store telt på Jyske Banks P-plads, hvor der er
festmenu og underholdning.
Cruise i naturen om søndagen – deltagelse er gratis. Der kan også arrangeres en speciel tur for jeres
klub, hvis I ønsker det.
Søndagens program er under udarbejdelse med flere nyheder og spændende arrangementer for hele
familien.
Musikalsk underholdning i løbet af festivaldagene.

Masser af muligheder for oplevelser og indkøb i Silkeborg
Der er mulighed for at se Danmarks største samling af veteranbiler på Jysk Automobilmuseum i Gjern, se
de store kunstsamlinger på Museum Jorn, besøge Tollundmanden på Silkeborg Museum, se det
spændende liv på Aqua eller sejle en tur med Hjejlen eller en anden af bådene. Hvis det har jeres
interesse, så forsøger vi gerne at skaffe et godt tilbud.

Lad os høre fra jer, hvis I ønsker at deltage i vort jubilæum. Det vil glæde os rigtig meget, hvis
vi kan fylde hele Silkeborg med klassikere og veteranbiler.

Med venlig hilsen
Erik Lauritsen
Formand

AUTOMANIA – Silkeborg Automobilfestival
Ligustervej 13 • 8600 Silkeborg
Tlf. 86 85 12 13 • Mobil 40 88 21 31
http://www.automania.dk • info@automania.dk



Formanden har ordet:
Et nyt kapitel for mig er begyndt, jeg er blevet formand
for TR-Club.dk som er den ældste danske Triumph klub,
hvor det er de skønne TR biler der er i højsædet. Det er
en gerning som jeg er stolt af, men det er også en
gerning, hvor jeg er helt sikker på, at medlemmerne
forventer, at jeg gør mit ypperste for at vi fortsat kan
drive denne klub videre i den samme gode ånd, hvor det
er vores TR biler, det sociale samvær, klubånden,
venskaberne og ikke mindst, alle de oplevelser der er
forbundet med at være en del af TR-Club.dk.
Og hvem er så den nye formand, for han er jo stadigvæk
en af de nye i klubben, som kun har været medlem siden
2007. Jeg hedder Peter Jørgensen er bosiddende i
Ringsted sammen med min kone Karin, som jeg har været
gift med siden 1977. Jeg er ejer af en grøn TR4 fra 1965,
og Karin har en TR3A fra 1959, og begge vores TR biler får
jeg lov at passe og pleje året rundt. Dette er noget jeg gør
af stor lyst, og både Karin og mit hjerte banker meget for
de skønne TR biler, og for vores TR-Club.dk, og for hele
det sociale sammenhold og de mange skønne oplevelser vi
har i klubben.

Hvad vil den nye formand så? Det er ikke kun den nye formand som vil noget, det er også ”fru formand” der
vil noget, for som vi alle ved, så står der altid en kvinde bag enhver mand. Min formandspost vil jeg bruge
til, at Karin og jeg sammen kan fortsætte de mange gode takter den tidligere formand, og formændene før
ham har gjort, og derudover hele tiden sørge for at udbygge og pleje klubbens ve og vel. Min holdning er
klart, at vi er og skal forblive som den ældste og eneste rigtige TR klub i Danmark, og en klub vi stolte skal
kunne omtale, når vi besøger andre TR klubber rundt i Europa, og en klub som med stor gæstfrihed skal
modtage andre TR klubber i vores land. På den hjemlige TR front, skal vi fortsat udbygge vores udbud af
arrangementer rundt i hele Danmark, det være sig køreture, træf, tekniske møder, samarbejde med andre
mærkeklubber, og her tænker jeg specielt de beslægtede engelske bilmærker. Alt sammen med det ene
formål, at vi skal have mange skønne oplevelser, udbygge vores venskaber og hele det sociale sammenhold,
og ikke mindst, vi skal værne om og bevare vores skønne TR biler, så de hele tiden er godt kørende, og gerne,
så de en skønne dag, kan gå i arv til den næste generation. Alle de ting og tanker kan en formand selv med
sin fru formand ikke klare alene, men heldigvis har vi en rigtig god bestyrelse, som i dag består af 5
medlemmer, en suppleant og en udenlandskoordinator samt vores redaktør. Med dette hold af kyndige
mennesker, hvor hver især har sine kompetencer, vil vi gøre alt for at TR-Club.dk er en klub man er glad
for, en klub man er stolt af, og en klub som man føler sig, som en del af.
Med disse ord vil jeg slutte mit første indlæg som formand i TR-Club.dk med at ønske alle vores medlemmer
en rigtig god sommer og køresæson, og jeg håber at vi mødes rigtig mange steder rundt i det danske land, i
vores skønne TR biler. Vores næste store arrangement er klubbens 40 års jubilæumstræf som foregår i
weekenden den 12.-14. juni, og det bliver en fest hvor TR biler, TR drivere og TR co drivere vil råhygge en
hel weekend i hinandens selskab.

Mange TR hilsen

Peter Jørgensen

Newsletter Nummer 2  Maj  2015
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Mandagsmøder
Tid: 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 40
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.

Classic Motor Meeting Charlottenlund
Tid: Arrangementet foregår søndag den 31. Maj

Traditionen tro deltager TR-Club.dk igen i år.
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
travbanen i Charlottenlund
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-
sonner.dk eller på mobil 4021 7113.

Store Køredag i Ringsted med Opera og Rockmusik.
Tid: Fredag den 5. juni, kl. 9.00-17.00, på Grundlovsdagen.
Mødestedsted: Hos Karin og Peter Jørgensen, Hovmarksvej 17, Rngsted.

Traditionen tro åbner vi garagen og byder på
morgenkaffe, rundstykker med ost, og som dessert lidt
strofer af Kgl. Operasanger Peter Andersen.
Turen i år går igen rundt på de midtsjællandske veje,
hvor turen bliver på ca. 80 km. Som vi plejer
medbringer man selv madpakken, og drikke, varme
som kolde, tæpper, klapstole mm. til turen. Undervejs
gør vi holdt for at indtage den medbragte mad.
De tidligere år har vi sluttet i Sorø hvor mange andre
veteraner kommer, men i år går turen direkte igennem
Sorø uden stop. I stedet kører vi tilbage til Hovmarksvej
17, Ringsted hvor vi forventer at være ca. kl. 17.00, og
hvor Karin og Peter vil være værter, og hvor der

opsættes en stor buffet med tilhørende øl, vin og vand. Efter indtagelse af mad og drikke spilles der op, ca.
kl. 19.00 til asfaltbal i garagen, hvor rockorkestret The Roosters spiller god gammel Rock and Roll musik de
næste timer, og hvor alle kan få rørt de stive ben, efter en hel dag i TR.
Vi håber at rigtig mange af vores TR venner vil komme denne dag, og gøre vores dag til en festlig dag, hvor
gårdspladsen vil være fyldt med skønne TR biler, dejlige TR mennesker, høj rockmusik og bægerklang.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på mobil 4021 7113, senest den 10. maj.
Af hensyn til det efterfølgende arrangement, vil vi gerne have, at alle ved tilmelding bekræfter hvis man også
ønsker at deltage (hvad vi håber alle gør) i det efterfølgende festarrangement, så vi kan bestille mad og drikke
i de rette mængder.
Mange TR Hilsner
Karin og Peter Jørgensen

Gisselfeld Klassisk Motorshow
Tid: Søndag den 7. juni kl. 10.00 - 16.00
www.gisselfeld-kloster.dk
Igen i år er der datosammenfald mellem motorshowet på Gavnø og Gisselfeld
Lidt information om Gisselfeld Klassisk Motorshow .
Alle klassiske køretøjer biler, motorcykler, knallerter mv. er velkomne til at komme og udstille.
Alle udstillere skal være på deres anviste pladser i Parken kl. 9.45. Deltagelse for udstiller og ledsager (altså
2 personer pr. bil) er gratis samt børn under 15 år.



Det er tilladt at medbringe forplejning til eget brug, men der vil også være muligheder for at købe mad,
drikkevarer, kaffe mv.
Desuden vil der være forskellige salgsboder både til hende og ham.
Ønsker du at deltage skal du gå ind på www.gisselfeld-kloster.dk og tilmelde dig, gratis for
udstillere inkl. 1 passager og 2-3 børn.

Gavnø Classic Autojumble & Concours de Charme
Tid: Søndag den 7. juni 10.00-17.00

Gavnø Slotspark danner rammen om Gavnø
Classic Autojumble & Concours de Charme –
en imponerende flot udstilling af køretøjer.
Herunder veterankøretøjer, klassiske
køretøjer, sportsvogne, brand og Militær-
køretøjer 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. 75,- og Børn kr. 40,-. Sidste
tilmeldingsfrist den 27. maj

Årstræf 40 års jubilæumstræf 1975 – 2015.
Tid: I weekenden fredag den 12. juni – søndag den 14. juni.

Mødested: Vi skal bo på det smukke sted
Johanneberg på Sjællands sydkyst, nærmere
betegnet Hjaletvej 51, 4760 Vordingborg.
www.johanneberg.dk
Tilmeldingsfristen er udløbet, hotellet er fyldt
op, så nu venter vi bare på at det skal blive den
12. Juni.

Sommer i Ringsted
Tid: lørdag den 20. Juni
Mødested: Hovmarksvej 17, Ringsted

Traditionen tro starter vi hos Karin og Peter Jørgensen på
Hovmarksvej 17, Ringsted til en hurtig kop kaffe inden vi
samlet kører mod torvet i Ringsted (300m) hvor vi skal udstille
vores TR biler.
Som de foregående år er arrangørerne igen vært for gratis mad
og drikke på dagen.
Tilmelding skal normalt ske direkte til arrangørerne, men
til nye som ikke tidligere har deltaget kan tilmelding ske
til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på mobil
4021 7113, senest den 7. juni, hvorefter Peter formidler
det videre til de rette vedkommende.



Kirker og køretøjer i Salling
Tid 27 juni 09.00 - 15.00
Sted: Rettrupvej 16, Brøndum, 7860 Spøttrup

Gennem 4 dage, foregår et 4-dages arrangement i det skønne Salling i
Vestjylland. Det hedder Kirker og køretøjer. Regiet er min hustru Sannes,
der er sognehyrde for 4 dybt slumrende og vildførte menigheder i Salling -
og nej, arrangementet indebærer IKKE prøvetur i rustvogn...synge salmer
på ladet e.l. En af dagene er der derimod bl.a. udstilling af klassiske
køretøjer fra lokalområdet i præstegårdens gårdsplads som del af følgende
dagsprogram:

Dato: Lørdag d. 27/6
09.00 -11.00: Morgen-tamm-tamm m. cykeltur eft. 3 forsk. Ruter  jf.  blodtryk, lunge- og

lægkapacitet, alm. konditionsniveau... osv.
11.00-13.00:    Udstilling af klassiske biler og motorcykler m. grill&øl.
13.00-14.00:    Foredrag i konf.-stuen med Peter Nygaard - LeMans-, Tom K.- og Kevin  M.-ekspert.

(Kender ham måske som kommentatoren/eksperten fra TV, når der køres eller hans
motorsportsbiografier).

14.00-              Sparke dæk, køre småture med publikum, hvis der er nogle, der ønsker dette
(frivilligt  naturligvis), sidde i haven cum parken, hvis vejret tillader.

Skulle nogle af jer have tid og ikke mindst lyst til en tur til Salling, er I bare så velkomne. Arrangementet
er åbent, så tilmelding er ikke nødvendig - man dukker bare op til det, man nu vil deltage i.
Adressen kommer her:
Sanne og Michael Hvorslev
Rettrupvej 16, Brøndum
7860 Spøttrup
(Michael tlf.: 5120 2720)

Måske ses vi; om ikke andet - hav en go' køre-sommer!
Bedste hilsner

Michael
Svensk Sportsvognsmøde
Tid: lørdag den 4. juli 7.30 - 8.00
Mødested: Havnehytten Kastrup Digevej 1, Kastrup

Traditionen tro er vi igen inviteret af den svenske TR klub, til at deltage i et orienteringsløb, som slutter af
på Ring Knutstorp, hvor vi alle efterfølgende kan se race med klassiske biler.
Til nye medlemmer kan det varmt anbefales at tilmelde sig, da det en form for orienteringsløb hvor alle
nybegyndere, samt øvede fælles har en fornøjelig dag, hvor alle kører deres eget løb og i eget tempo. Det er
hygge på topplan i TR.
Det foregår lørdag den 4. juli 2015.
Som de tidligere år skal man selv tilmelde sig direkte på hjemmesiden www.sportvagnsmeeting.se
Det koster sek. 450,- at deltage og dette beløb indbetaler hver især, når man tilmelder sig på
hjemmesiden. Husk sidste frist for tilmelding og betaling er 22. juni 2015.

Tilmelding for samlet kørsel til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på mobil 40217113,
som ligeledes skal være senest den 22. juni 2015.



Mødested for de danske deltagere, er havnehytten Kastrup Digevej 1, Kastrup, som er ved motorvejens sidste
afkørsel inden Øresundsbroen. Mødetidspunktet ved havnehytten er lørdag den 4. juli 2015, kl. 7.30-8.00.
Vi kører præcist fra havnehytten kl. 8.00, og følges i samlet flok de næste ca. 85 km. til ankomststedet
Hägganäs Automobile Kraftgaten 21, 242 35 Hörby. Husk at tanke hjemmefra, samt medbring din
eventuelle brobiz.

Thulintræf:
Tid: Lørdag den 25. juli kl. 7.30 - 8.00
Mødested: Havnehytten i Kastrup (sidste afkørsel inden broen)

Årets Thulin træf  og foregår på Citadellet Landskrona. Se
mere på www.mhkskane.nu/thulintraffen/
Som de tidligere år er vi igen inviteret af vores svenske
søsterklub, og vi forventer at skulle være fremme på
pladsen ca. kl. 9.00, hvor vi tager opstilling sammen med
vores svenske TR brødre/søstre.
Tilmelding for samlet kørsel til Peter Jørgensen
pj@jorgensen-sonner.dk eller på mobil 40217113, skal
være senest den 5. juli 2015.
Mødested for de danske deltagere, er Havnehytten Kastrup
Digevej 1, Kastrup, som er ved motorvejens sidste afkørsel
inden Øresundsbroen. Mødetidspunktet ved Havnehytten
er lørdag den 25. juli 2015, kl. 7.30-8.00. Vi kører præcist
fra Havnehytten kl. 8.00, og følges i samlet flok de næste
ca. 77 km til ankomststedet Citadellet Landskrona. Husk
at tanke hjemmefra, og medbring din eventuelle brobiz.

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

Øresund Rundt:
Tid: Lørdag den 22. til søndag den 23. august
Øresund Rundt:

Traditionen tro, er der igen Øresund Rundt som er et fælles arrangement mellem vores svenske søsterklub
Triumph TR Club Sweden og TR-Club.dk.  Denne tradition har foregået i mere end 10 år, og man skiftes
mellem klubberne til at arrangere træffet i hhv. Sverige og Danmark, og altid på steder beliggende nær
Øresund, heraf navnet.



I år er det Triumph TR Club Sweden, som skal stå for dette arrangement.
Træffet i år holdes lørdag den 22. august, samt evt. søndag den 23. august for dem som ønsker at overnatte,
frem for at tage hjem om lørdagen. Det kan anbefales, at man overnatter, da lørdag aften byder på
krebsegilde med dertil hørende drikke. Træffet foregår i det sydvestlige Skåne omkring Falsterbro. Se mere
på den svenske hjemmeside www.triumphtr.com hvor turen er beskrevet, der er nævnt priser mm. Bemærk
at du selv skal booke hotel ifald du ønsker at overnatte til søndag.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på mobil 40217113, senest 9. august .
Som de tidligere år, forventes det, at alle danske TR biler følges i samlet flok til Sverige. Mødestedet
for fælles kørsel aftales senere direkte med de tilmeldte deltagere.

Indbydelse til Løvfaldstur
Søndag den 20. september, kl 09.30
Mødested:  Bag Shell-tanken Landevejen 51 Kr. Sonnerup 4060 Kirke Såby (frakørsel 16 på Holbæk-

motorvejen)

MG Car Club Danish Centre inviterer alle englænderklubberne til løvfaldstur / orienteringsløb.

Mål: Ikke så langt væk fra startsted…
Mødetid: Kl. 09.30 med indskrivning

Kl. 10.00 er der instruktion
Kl. 10.30 sendes første bil af sted

Distance: 80-90 km. Undervejs spisepause.
Medbring: Skriveunderlag, kuglepen, lineal, ur, frokost og eftermiddagskaffe, evt. stole og bord. Det er

en fordel, hvis bilen har en fungerende triptæller. Distancer opgives både i km. og miles.
I må gerne medbringe GPS og andet elektronisk udstyr.

Om løbet: Gennemsnitshastigheden er 30 km/t. Der køres efter tulipaner. Undervejs køres en
sekundetape på kortudsnit. Der vil undervejs i løbet være spørgsmål til steder, man passerer,
ligesom der i vejsiden vil være opstillet bogstaver som skal noteres ned på kontrolkortet.
Løbet køres fortrinsvis på mindre befærdede asfaltveje.
Orienteringsløbet er tællende til MG Klubbens klubmesterskab og køres iht.
gældende reglement, som kan hentes her:
http://mgklub.dk/fileadmin/MGklub/Klubmesterskab/Orienteringsloebsreglement_vers_1_7.pdf

 Der er præmier (MG krus) til de tre bedst placerede, uanset klub og bilmærke.
Klubmesterskabspoint kan kun opnås af MG klubmedlemmer, som stiller op i MG.

 Vil man ikke køre orienteringsløb, men blot nyde naturen, får man udleveret kort med
indtegnet rute at køre efter.

Pris: Gratis!

Tilmelding: Til Rikke U. Nissen på rikkeunissen@webspeed.dk senest torsdag 17/9 af hensyn til
trykning af rutebøger. Angiv navn på kører og navigatør samt biltype og
nummerplade.

Sensommertur på Sjælland:
Tid: Søndag den 11. Oktober

Årets sensommertur vil i år foregå i egnen omkring
Sorø ned mod Skælskør og med en afstikker til Omø
eller Agersø, hvor vi forventer at slutte dagens køretur
med fælles spisning på kroen.
Mødested og opsamlingssteder vil fremgå af Newsletter
3, samt direkte til de tilmeldte deltagere.
Som sidste år vil det være en madpakke tur, hvor vi
undervejs spiser vores medbragte mad, og afslutter
dagens tur med fælles spisning et hyggelig sted. Der er
egenbetaling undervejs til færge og den afsluttende
spisning. Husk at medbringe tæpper og klapstole til
eget brug.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-
sonner.dk eller på mobil 40217113, senest 27.
September



Andespisning:
Tid: Søndag den 8. november kl. 13.00
Mødested: Festlokalerne på Garnisonen 36, Ringsted

Som de sidste par år foregår det igen i festlokalerne på
Garnisonen 36, Ringsted.
Vi forventer at starte kl. 13.00, og priser forventes at være som
tidligere. Det endelig tidspunkt og de endelige priser kommer i
Newsletter 3, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Klubbens hjemmeside:
Som de fleste nok har opdaget, så har vi i TR-Club.dk
fået en ny hjemmeside som gerne skulle fremstå som
mere moderne og up to date, og ligeledes være meget
mere brugervenlig. I forbindelse med at vi overgik til
den nye hjemmeside, har vi fået en lille udfordring
omkring de gamle koder og login som vores
medlemmer tidligere anvendte når de skulle ind og
skrive i Forum. Disse koder er desværre bortkommet,
og vi er derfor i fuld gang med at lave nogle nye, så
vores forum igen kan bruges, af alle som ønsker dette.
Det er vigtig, at vi kan kommunikere med hinanden via
dette forum, så vi arbejder på højtryk for at få det
klart. Alle medlemmer vil snarest høre nærmere
omkring koder og login.

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 i Newsletter beskrevet arrangementer er tilsendt klubben fra de respektive arrangører.



NETVÆRKSSAMARBEJDE FOR ENGELSKE BILMÆRKEKLUBBER
Af: Ole Nørretranders

Jeres næstformand har deltaget i et fællesmøde med deltagelse af en række engelske bilmærkeklubber, der
er etableret med henblik på at udveksle erfaringer og undersøgelse af, om der er noget vi med fordel kan
gøre fælles eller bare give inspiration til nye ideer og tiltag.
De involverede klubber er MG-klubben, Jaguar-klubben, Rover-klubben, Lotus-klubben, Rolls Royce og
Bentley-klubben, Jensen-klubben, Aston Martin-klubben, Morgan-klubben, Austin-Healey-klubben,
Rootes-gruppen, Morris Minor-klubben og så os.  Det første møde fandt sted den 18. maj efter initiativ fra
Jaguar-klubben. Vi var desværre ikke repræsenteret, men jeg har ladet mig fortælle, at det primært var en
præsentation af de enkelte klubber, om samarbejdstanken overhovedet var noget, der kunne arbejdes
videre med, og endelig en diskussion om fælles arrangementer. På det seneste møde den 1. november var
kommunikation til medlemmer, blade og regalia på dagsordenen. Der kom mange spændende ting på
bordet, som bestyrelsen agter at  bruge i sit videre arbejde på at forbedre klubben.
Næste møde forventes afviklet i februar, hvor hjemmesider er eneste punkt på dagsordenen. Bestyrelsen
vil løbende i News-letters berette om samarbejdet og dets mulige frugter.
Pressemeddelelse – engelske biler

Mød andre med klassiske biler på Danmarks største Gør-Det-Selv-
Værksted i København
”I sin tid da min far åbnede Gør Det Selv Værkstedet ved Sjællandsbroen, var bilerne ikke fyldt med
elektronik, og jeg mindes stadig, hvordan almindelige familiefædre kom efter arbejdstid og puslede med
familiebilen”, fortæller ejer Erik Gotfredsen. Erik vil gerne bringe den gode stemning af ”gamle dage”
tilbage på Gør Det Selv Værkstedet, derfor arrangerer man nu faste temadage, hvor alle kan reparere og
servicere deres klassiske biler i selskab med ligesindede og tilmed få rabat på kr. 75,- uanset om de bruger
lift eller gulvplads, og om de kun er her en time eller hele dagen:

Damernes dag           2. onsdag i måneden
Old-timer dag (alle mærker)           2. torsdag i måneden
Sportsvognsdag (alle mærker) 3. tirsdag i måneden
Klassiske engelske biler           4. mandag i måneden

Erik Gotfredsen fortæller videre: ”Vi har et kæmpe lager af gængse reservedele og forbrugsmidler samt
værktøj til leje, men alle er naturligvis velkomne til at medbringe egne reservedele og værktøj – og husk lige
at det gør godt med lidt varm kaffe på kanden”.

Gør Det Selv Værkstedet har 40 værkstedspladser heraf 30 med lift, et kæmpe lager med ca. 10.000
gængse reservedele, forbrugsmidler, masser af specialværktøj til leje, vaskeplads m.v.

Åbningstiden er alle hverdage 8:00 – 23:00 og weekenden kl. 9:00 – 19:00.
Adressen er Bådehavnsgade 4, 2450 Købehavn SV (se mere på www.gordetselv.dk)

Deltagerne fra de engelske bilmærkeklubber



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

Ejer af Gør Det Selv Værkstedet i
København, Erik Gotfredsen: ”Vi
håber, at mange vil besøge os
med deres klassiske biler, når vi
har temadage og vi tilmed giver
kr. 75,- rabat på pladslejen.”

Koordinatorer:
Øst: Per Haagensen Vest: Kristian Kaae Udenlands: Peter Nordahl
        Tlf.: 2799 6803                                       Tlf.: 3071 0555                                                Tlf.: 2016 7618
        Mail: haagensenp@gmail.com             Mail: : kaae@mail.tele.dk                             Mail: pnr@beierholm.dk

Nu har graffiti udøverne også fået øjnene op for vores TRer

Teknisk Tips.
Har du husket et smøre dine bladfjedre på din TR2 – TR4, de skal nemlig ifølge manualen
smøres(sprøjtes) med brugt motorolie når bilens andre dele skal smøres.

Ope

Tips
Jeg har i den senere
tid talt med mange
medlemmer, som har
været ude for at
kondensatoren i
strømfordeleren står
af. Personligt har jeg
aldrig været ude for
dette problem og jeg
skifter normalt aldrig
kondensatoren, så jeg
formoder at der er
kommet nogle
dårligere typer på
markedet, så husk at
have en reserve
kondensator med i
din TR.

                       Ope





Indbydelse til Løvfaldstur

søndag den 20. september 2015

MG Car Club Danish Centre inviterer alle englænderklubberne til løvfaldstur / orienteringsløb.

Startsted: Bag Shell-tanken
Landevejen 51
Kr. Sonnerup
4060 Kirke Såby
(frakørsel 16 på Holbæk-motorvejen)

Mål: Ikke så langt væk fra startsted…

Mødetid: Kl. 09.30 med indskrivning
Kl. 10.00 er der instruktion
Kl. 10.30 sendes første bil af sted

Distance: 80-90 km. Undervejs spisepause.

Medbring: Skriveunderlag, kuglepen, lineal, ur, frokost og eftermiddagskaffe, evt. stole og bord. Det
er en fordel, hvis bilen har en fungerende triptæller. Distancer opgives både i km og miles.
I må gerne medbringe GPS og andet elektronisk udstyr.

Om løbet: Gennemsnitshastigheden er 30 km/t. Der køres efter tulipaner. Undervejs køres en
sekundetape på kortudsnit. Der vil undervejs i løbet være spørgsmål til steder, man
passerer, ligesom der i vejsiden vil være opstillet bogstaver som skal noteres ned på
kontrolkortet. Løbet køres fortrinsvis på mindre befærdede asfaltveje.
Orienteringsløbet er tællende til MG Klubbens klubmesterskab og køres iht.
gældende reglement, som kan hentes her:
http://mgklub.dk/fileadmin/MGklub/Klubmesterskab/Orienteringsloebsreglement_vers_1_7.pdf

Der er præmier (MG krus) til de tre bedst placerede, uanset klub og bilmærke.
Klubmesterskabspoint kan kun opnås af MG klubmedlemmer, som stiller op i MG.

Vil man ikke køre orienteringsløb, men blot nyde naturen, får man udleveret kort med
indtegnet rute at køre efter.

Pris: Gratis!

Tilmelding: Til Rikke U. Nissen på rikkeunissen@webspeed.dk senest torsdag 17/9 af hensyn til
trykning af rutebøger. Angiv navn på kører og navigatør samt biltype og nummerplade.

Mod Holbæk

Mod Roskilde

Nord



Formandsberetning
Generalforsamlingen den 12. april 2015

Det er en glæde for mig, at vor klub lever i bedste velgående, og jeg vil især pege på følgende 7 punkter:

1. Vor økonomi er ikke alene stabil, men vor formue er vokset lidt, så vi har råd til at indfri et stort ønske
hos os alle: Opdatering af vor hjemmeside, og det vil blive uddybet senere i dag.

2. Medlemstallet er stabilt, så klubbens arbejdende bestyrelse med ro i sindet kan planlægge og
gennemføre sine planer for indeværende år, hvilket bl.a. fremgår af vort første Newsletter i år.

3. Vort aktivitetsniveau har de senere år ligget på det højeste niveau i klubbens historie og har givet og
vil også i år give os muligheder for at komme på træf, møde ligesindede og få plejet vore sociale gener
og ikke mindst vore ”små biler”, som også igen i år skal ud på asfalten og bedst på de små veje med
vind i håret.

4. Teknisk hjælp og reservedele til vedligeholdelse af vore biler er fuldt ud til stede, når behovet pludselig
opstår, eller der skal renoveres med behov for mere omfattende reservedele.

5. Formandens ”servicetelefon” har undertiden ”glødet” lidt med hjælp til de pludselige spørgsmål fra
medlemmerne om alt i klubbens regi, og det har været tilfredsstillende at kunne give en hurtig hånd.
Sådan vil det være fortsat: Grib telefonen, send en SMS eller mail, og vi finder svarene.

6. Det har været en fornøjelse at vejlede potentielle nye medlemmer, der overvejer et medlemskab, og de
så – selvfølgelig – beslutter et medlemskab. I den sammenhæng er det også glædeligt, at der ytres
tilfredshed med medlemsskabet, når medlemmer efter mange års medlemskab melder sig ud på
grund af alder, eller fordi de har solgt deres TR (og her det flere gange lykkedes at opsnuse den nye
ejer, men det er en anden historie).

7. Vor klubs ansigt fik i marts måned en fin chance for at blive endnu mere kendt i veterankredse, idet
klubben blev interviewet til FDM´s blad Motor Classic. Motor Classics redaktion har en plan om at
køre en artikelserie om veteranklubber i DK, og resultatet for vor klubs vedkommende kommer i maj
nummeret af Motor Classic. Vi skal jo huske at gøre løbende opmærksom på os selv, så omverdenen
ved, at TR i Danmark, ja det er selvfølgelig TR Club DK!

Klubarbejdet er lykkedes bl.a. som følge af, at vi bruger hinandens indsigt og erfaringer, og fordi der tages
medlemsinitiativer rundt i landet til glæde for os alle.

Dette er ganske væsentligt for ikke mindst nye medlemmer, som altid vil have behov for hjælp på et eller
andet tidspunkt, og så er vi parat til at assistere med det samme.
Her er opfølgning og udvist interesse for nye medlemmer af stor betydning for deres lyst til fortsat medlemskab!

Bestyrelsen og medlemmerne, der tager initiativer som arrangører af aktiviteter, kan alle glæde sig over de
positive tilkendegivelser, der kommer i forbindelse med træf, medlemsmøder og den tekniske hjælp.

I den forbindelse skal nævnes det store arbejde, som arrangørerne lægger i informationsmateriale i form af
kørebøger, kort og beskrivelser, så deltagerne føler sig taget i hånden og kan få den hele oplevelse i tillid til
det gennemførte forarbejde.
I år har vor klub 40 års jubilæum, og det er kun blevet muligt, fordi der gennem de mange år er lagt et stort
arbejde i at bakke medlemmerne op. Var der nogen der sagde levedygtighed? Klubben har magtet at pleje



interessen for vore små biler, uanset man er turinteresseret, teknisk interesseret eller søger det sociale
fælleskab. Og de 40 år fejres i juni med en stor fest, som vi alle glæder os til.

Som et festligt supplement har Ole Nørretranders energi til at arbejde med et lille værk med vor klubs
historie. Ole var med til at stifte klubben i 1975, og har dermed alle forudsætninger for at give os en
interessant beretning om vor klub. Ole modtager gerne spørgsmål og/eller input.

Udover 40 års jubilæet er der det Europæiske Træf i september, der er en endnu større opgave, som har
stillet særlige krav til bestyrelsen.
Vi gennemførte Europen Coordinators Meeting – ECM møde – i København i oktober sidste år, hvor
repræsentanter fra 13 landes TR Klubber mødtes.
Formålet med mødet var at præsentere vort oplæg til vort EU-træf og planlægge de næste 5 års værtsskaber
for de Europæiske Træf i Europa.
Alle EU klubberne gav fuld tilslutning til vort programoplæg med i alt 140 deltagende biler, dvs. fuldt hus.
Udlandsarbejdet, der i det forløbne år på den baggrund har krævet en ekstraordinær indsats af os, er
naturligvis fortsat, og ikke mindst i år.

Optimismen i EU klubberne holdt ikke, og den faktiske tilslutningen til vort Europæisk Træf i september
2015 blev så beskeden, at vi ikke kan gennemføre træffet. Alle de store beslutninger omkring hoteller, ture
og dagsplaner med kørsler og besøgssteder var klar, og detaljer som køreplaner med kort og test af køreture
var også gennemført.
Den 25. marts måtte vi meddele alle de deltagende klubber i EU, at vort træf var aflyst pga. svigtende
deltagelse.

Vi har efterfølgende fået mange tilkendegivelser fra klubberne i EU med store beklagelser omkring den
beskedne tilslutning.
Peter Nordahl deltager i det kommende ECM møde i Italien i efteråret, hvor repræsentanterne fra de enkelte
TR klubber i EU deltager, og her vil det årlige europæiske træf og især medlemsdeltagelse i EU træf være på
dagsordenen!

I det forløbne år har bestyrelsen oplevet fin og loyal opbakning fra stort set alle klubbens medlemmer, og det
siger vi tak for.

Vi er opmærksomme på, at det ikke altid er lige nemt for alle medlemmer at være loyale overfor alle
beslutninger, som vi træffer i bestyrelsen.
Bestyrelsen har valgt den politik, at vi fokuserer på vor egen klubs interesser og herunder naturligvis også
på vor klubs fremtidige eksistens i det danske
TR landskab.
Vor klub er én klub blandt mange veteranklubber i DK, og vor profil er at være positivt opmærksom på, hvad
der rører sig og herunder opnå og bevare positive kontakter til alle klubberne.
I den sammenhæng indgår også TR-samarbejdet på bl.a. det Europæiske plan, hvor vi har indgået aftaler
på vore ECM møder, som ikke alle medlemmer er enige i. Sådan er vore betingelser.
Uanset dette opfordrer bestyrelsen medlemmerne til fortsatte initiativer, og til at tage bladet fra munden
direkte overfor os, deres bestyrelse, når der opleves et behov, så indirekte tilkendegivelser ”ind af bagdøren”
undgås.
Vor klub kan kun styrkes gennem loyal og ordentlig kommunikation med os omkring vort arbejde og vore
nødvendige beslutninger.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for samarbejdet ikke blot i det forløbne år, men også i min 4 årige
formandsperiode, som har stillet krav til os alle på forskellig vis. Særligt vil jeg takke Jens Chr. Fahrner, for
omhu med løsning af alle de faste formelle og administrative opgaver – og det er mange, helt konkret er der
9 (!) – og dertil en omhu og hjælpsomhed, der letter en formands arbejde betydeligt.

Jeg meddelte bestyrelsen for et år siden, at jeg ville trække mig fra bestyrelsen og som formand, når jeg var
på valg på den næste generalforsamling. Det er derfor ingen hemmelighed, at jeg træder til side nu, og
overlader posten som formand til den person, der besluttes af den bestyrelse, som vi vælger i dag.
Bestyrelsen har gjort sit forarbejde med hensyn til forslag til kandidater, som det fremgået af indkaldelsen
til generalforsamlingen. Det er i den forbindelse vigtigt, at klubbens bestyrelse bliver sammensat af
repræsentanter, der dækker hele landet, så vi fortsat kan præsentere os som landsdækkende TR klub!

Det har for mig været en på mange måder inspirerende periode de sidste 4 år, og jeg siger tak til Jer alle for
mange gode oplevelser og opbakning fra min bestyrelse samt ikke mindst klubbens medlemmer.

Peter T. Böwadt
FM TR Club DK



Referat af TR Club DK’s generalforsamling den 12. april 2015 kl. 12:00
Årets generalforsamling blev afholdt på Garnisonen 36, 4100 Ringsted. Traditionen tro havde klubben
inviteret til frokost. Efter frokosten startede selve generalforsamlingen.

Dagsordenen var som følger:

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

 På valg er:
 Peter Böwadt, formand: Ønsker ikke genvalg
 J.H. Bay Jacobsen, vest- koordinator: Ønsker ikke til genvalg
 Peter Nordahl, suppleant: Ønsker ikke genvalg

8. Eventuelt

Ad 1 – Valg af dirigent:

 Til dirigent foresloges Peter Nordahl, som blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var
 lovligt varslet og indkaldt. Mødt var 25 stemmeberettigede medlemmer.

Ad 2 – Formandens beretning:

 Formanden, Peter Böwadt aflagde beretning, hvis ordlyd kan findes andet steds i dette newsletter.
 Formandens beretning blev herefter godkendt.

Ad 3 – Regnskabet forelægges til godkendelse:

 Kassereren, Jens Chr. Fahrner gennemgik det omdelte regnskab for 2014.
 Regnskabet blev godkendt.

Ad 4 - Budget, herunder kontingentet for næste år

 Jens Chr. Fahrner gennemgik det omdelte budget for 2015.
 Budgettet blev herefter vedtaget. Kontingent for næste år er uforandret kr. 400,-.

Ad 5 - Forslag fra bestyrelsen:

 Ingen

Ad 6 - Forslag fra medlemmer:

 Ingen

Ad 7 - Valg af bestyrelse, suppleant og revisor:

Opstillede nye kandidater:
Kristian Kaae
Per Haagensen
Henrik Mortensen - som suppleant
Karin Jørgensen - som revisor

 Alle blev valgt.

      Bestyrelsen består herefter af:

 Peter Jørgensen, Ole Nørretranders, Jens Chr. Fahrner, Kristian Kaae, Per Haagensen og som
 suppleant Henrik Mortensen.
 Revisor: Karin Jørgensen



Ad 8 - Eventuelt:

Ole Nørretranders takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer samt den afgående suppleant, idet
han nævnte, at Peter Böwadt (med sin hustru, Birte som utrættelig medhjælp) i de 4 år, han har
været formand, har gjort et kæmpe arbejde - især i forbindelse med Euro Meeting 2015. J. H. Bay
Jacobsen har i 16 år trofast taget sig af den jyske del af klubben og lagt mange kræfter i det. Peter
Nordahl har som suppleant ligeledes i disse travle år med forberedelsen af Euro Meeting 2015 deltaget
i bestyrelsesmøderne og påtaget sig adskillige opgaver. Alle fik overrakt en afskedsgave.

Der blev spurgt til den anden TR-klub: TR Register Danmark. Ole Nørretranders forklarede lidt om
denne klub på ca. 140 medlemmer, hvoraf ca. 60 personer også er medlem af vores klub. Oles
personlige mening er, at vi skal arbejde for at blive én klub.

Peter Böwadt fortalte, at man på Coordinators Meeting i Rotterdam i 2013 aftalte, at der kun skal
være en klub fra hvert land repræsenteret i sammenslutningen. Altså "Et land  - en klub". (Tyskland
har dog for mange år siden fået en særordning, så der er to tyske klubber repræsenteret).

John Knudsen mente, at hvis vi med tiden skal sammenlægges, skal den fortsættende klub være TR
Club DK. Flere medlemmer bakkede ham op.

John Laursen, som tillige er medlem af TR Register Danmark, vil deltage i denne klubs
generalforsamling 31/5 og bagefter udveksle erfaringer med Ole Nørretranders.

Fotokonkurrencen:
Nr. 1:  Fire flotte fyre
Nr. 2:  Stilling Sø
Nr. 3:  Kommende TR generaltion
Nr. 4:  Gul TR6 ved kysten

Billede nr. 4, taget af Anders Dahl, vandt. Anders fik overrakt en gave.

Hermed sluttede generalforsamlingen officielt.

Efterfølgende blev vores nye hjemmeside introduceret af Jan Nordstrøm, som har oprettet den.
Medlemmerne fik lejlighed til at stille spørgsmål. Hjemmesiden er netop sat i drift. Klubbens
medlemmer er velkomne til at komme med ønsker og kommentarer. Disse sendes til Peter Jørgensen
på pj@jorgensen-sonner.dk. Foreløbig vil Peter Jørgensen være kontakt vedrørende hjemmesiden.

Referent:
Hanne Fahrner



Formand:
Peter M. Jørgensen
Hovmarksvej 17
4100 Ringsted
Tlf. 40217113
e-mail: formand@tr-club.dk

Næstformand:
Ole Nørretranders
Dronningmølle Strandvej 568, dør 14
3120 Dronning Mølle
Tlf. 48303345 mobil 20109293
e-mail: naestformand@tr-club.dk

Kasserer:
Jens Chr. Fahrner
Exnersvej 7
2930 Klampenborg
Tlf. 39630392
e-mail: kasserer@tr-club.dk,

Bestyrelsesmedlem (øst koordinator):
Per Haagensen
Skovager 4
4220 Korsør
Tlf.: 27 99 68 03
e-mail: haagensenp@gmail.com

Bestyrelsesmedlem (vest koordinator):
Kristian Kaae
Hasselvej 38
9260 Gistrup
Tlf.: 30710555
e-mail: kaae@mail.tele.dk

Suppleant:
Henrik Mortensen
Drosselvænget 13
4571 Strøby
Tlf.: 21416224
e-amil: hm13@hotmail.dk

Udenlandskoordinator:
Peter Nordahl
Skomakeregaten 4A, läg 1701
S-211 34 Malmø
Tlf.: 20167618
e-mail: pnr@beierholm.dk

Redaktør TR Blad og Newsletter:
Ove Pedersen
Poppelvej 7, Sengeløse
2630 Tåstrup
Tlf.: 43995997
e-mail: redaktoer@tr-club.dk  eller
ovped@live.dk

Web-Master:
Midlertidig
Peter M. Jørgensen
Hovmarksvej 17
4100 Ringsted
Tlf. 40217113
e-mail: webmaster@tr-club.dk

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen
den 12.- april 2015.

TR 7 til salg,
der står ikke

noget om
kølerfiguren
følger med







Formanden har ordet:

Sommeren er gået på held, og efteråret og vinteren nærmer sig med hastige skridt. Det
betyder at vi atter skal til at have vores kære TR biler i vinterhi, nogle skal måske ”sove”
hele vinteren, mens andre skal have foretaget justeringer, måske den helt store
ombygning i løbet af vinteren, så der er mange gøremål omkring vores TR biler. Siden sidst
har vi haft en sommer hvor det har været vekslende omkring vejret, men vi har haft mange
dejlige arrangementer i sommerens løb, både i øst og i vest. Jeg vil her specielt fremhæve
vores 40 års jubilæumstræf, hvor vi hele weekenden i høj sol kunne fejre vores kære gamle
TR klub. Man bliver stolt og varm om hjertet, når man som formand kan sidde og tænke
tilbage på de mennesker, som for 40 år siden besluttede at stifte TR-Club.dk for uden
dem, sad jeg ikke her og skrev, så en kæmpe stor tak til dem. 40 år for en bilklub er mange
år, og i 1975 var vores TR biler jo nyere biler, og meningen med en TR klub måske lidt
anderledes end i dag, men som årene er gået, har klubben udviklet sig til at være en
veteranklub for gamle biler, men ånden fra dengang er der stadigvæk, og den skal vi værne
om.

Vores TR klub lever i bedste velgående, og vi har et stabilt medlemsantal. I bestyrelsen
arbejder vi meget for at der løbende er arrangementer, sommer som vinter, som kan
interesse vores mange medlemmer. Vi har også besluttet, at vi gerne vil helt ud i krogene
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af Danmark, og have en dialog med de medlemmer vi måske ikke ser så tit, og måske få
dem lokket ud til nogle af de mange tilbud klubben løbende har. I den forbindelse har vi
valgt at vores øst- og vest koordinatorer skal ud og finde de lokale rundt i landet, så vores
netværk i TR-Club.dk kan udbygges på en måde, så der altid er mulighed for en køretur
ud i det blå i lokalområderne, og ture som måske først aftales på dagen, fordi solen lige
skinner. I den forbindelse vil jeg bede alle jer medlemmer om at bakke op omkring dette
tiltag, for uden jer går det ikke. Kontakt vores koordinatorer, få en snak med dem, og har
I specielle ønsker stiller vi gerne op, og giver en hjælpende hånd. Brug også vores
hjemmeside og forum det er det, vi har det til. Sidder der medlemmer derude som gerne
vil tage initiativer til arrangementer hører vi meget gerne fra jer. I den forbindelse kan jeg
allerede nu afsløre at næste årstræf i juni måned 2016, netop er et arrangement som vores
medlemmer Tonny og Hans Holm og Erik Steen og Lisbeth har tilbudt at planlægge, så det
glæder vi os rigtig meget til. Derudover vil jeg også gerne takke Finn Sehstedt og Peder
Andersen, for at de vil komme og fortælle os alle om en fantastisk tur til Nordkap i TR.
Sidder andre med tilsvarende eller helt andre ideer, så kom endelig frem, og skriv gerne til
formand@tr-club.dk så kontakter jeg jer efterfølgende.

Noget andet som vi også arbejder en del med, er at etablere et netværk i samarbejde med
andre mærkeklubber, og hvor det handler om engelske bilmærkeklubber. Dette
samarbejde er allerede så småt gået i gang, og det er Ole Nørretranders som er vores
ankermand i TR-Club.dk og et samarbejde vi forventer os meget af i fremtiden.
Desværre blev det internationale træf i Danmark aflyst, men i næste måned er der
formandsmøde i Italien og så drager vores udenlandskoordinator Peter Nordahl til Italien
for at høre om næste års internationale træf som skal foregå i Italien. Omkring dette træf,
tilmelding mm, kommer der nærmere i løbet af vinteren.

Omkring Motor Historisk Samråd, så er vi løbende i kontakt med dem, så vi hele tiden er
opdateret om hvad der sker på området, som kan være til glæde og gavn for vores
medlemmer og deres biler.

Som et helt nyt tiltag så har vi i bestyrelsen besluttet at gå på facebook, og oprette en
profil. Det er vores vest koordinator Kristian Kaae, som vil være ankermand på dette tiltag.
Beslutningen om facebook skal igen ses i lyset af at vi gerne vil styrke netværket i klubben
og komme helt ud i krogene af Danmark, og give alle mulighed for at komme med input,
og følge med i klubben arbejde, og måske den vej rundt få ”lokalafdelinger” op og stå.

Til sidst vil jeg godt sige jer alle tak for en god sommer, hvor vi har set hinanden ude på
træf, møder, eller på en køretur, og jeg glæder mig ligeledes til at møde så mange af jer
som muligt, til de kommende efterårs- og vinterarrangementer.

Mange TR hilsner
Peter Jørgensen
Formand

Mandagsmøder
Tid: 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 40 årige historie.
Ring dagen før på mobil tlf. nr. 2062  9379, da der kan blive tale om aflysninger

Aktiviteter



Indbydelse til Løvfaldstur

søndag den 20. september 2015

MG Car Club Danish Centre inviterer alle englænderklubberne til løvfaldstur / orienteringsløb.

Startsted: Bag Shell-tanken
Landevejen 51
Kr. Sonnerup
4060 Kirke Såby
(frakørsel 16 på Holbæk-motorvejen)

Mål: Ikke så langt væk fra startsted…

Mødetid: Kl. 09.30 med indskrivning
Kl. 10.00 er der instruktion
Kl. 10.30 sendes første bil af sted

Distance: 80-90 km. Undervejs spisepause.

Medbring: Skriveunderlag, kuglepen, lineal, ur, frokost og eftermiddagskaffe, evt. stole og bord. Det
er en fordel, hvis bilen har en fungerende triptæller. Distancer opgives både i km og miles.
I må gerne medbringe GPS og andet elektronisk udstyr.

Om løbet: Gennemsnitshastigheden er 30 km/t. Der køres efter tulipaner. Undervejs køres en
sekundetape på kortudsnit. Der vil undervejs i løbet være spørgsmål til steder, man
passerer, ligesom der i vejsiden vil være opstillet bogstaver som skal noteres ned på
kontrolkortet. Løbet køres fortrinsvis på mindre befærdede asfaltveje.
Orienteringsløbet er tællende til MG Klubbens klubmesterskab og køres iht.
gældende reglement, som kan hentes her:
http://mgklub.dk/fileadmin/MGklub/Klubmesterskab/Orienteringsloebsreglement_vers_1_7.pdf

Der er præmier (MG krus) til de tre bedst placerede, uanset klub og bilmærke.
Klubmesterskabspoint kan kun opnås af MG klubmedlemmer, som stiller op i MG.

Vil man ikke køre orienteringsløb, men blot nyde naturen, får man udleveret kort med
indtegnet rute at køre efter.

Pris: Gratis!

Tilmelding: Til Rikke U. Nissen på rikkeunissen@webspeed.dk senest torsdag 17/9 af hensyn til
trykning af rutebøger. Angiv navn på kører og navigatør samt biltype og nummerplade.

Mod Holbæk

Mod Roskilde

Nord



”Ind i Garagen – Vest”
Tid: Den 26. September  kl. 10.00.
Turen ligger i området nordøst for Århus og går bl.a. til
Sjellebrostenen med kørsel på små veje og ”jagt” på fine
udsigter i vort smukke land.
Info om mødested og frokoststed udsendes, når vi nærmer
os.
Vi ses!
Med venlig hilsen
B&P Böwadt/Bay Jacobsen

I TR til Nordkap.
Tid : Tirsdag den 29 september kl. 19.00 - 21.00
Mødested: VW Køge Tangmosevej 110, 4600 Køge.

Vores 2 medlemmer Finn Sehstedt og Peder Andersen har deltaget i en skøn tur i TR til
Nordkap, sammen med 30-35 andre TR biler arrangeret at den Norske TR Klub.
Finn og Peder har indvilliget i at komme og fortælle om denne fantastiske tur, og vise en
masse billeder fra turen. Samtidig har vores medlem Jørgen Bomberg sørget for at stille
lokaler til rådighed hos VW i Køge.
Tilmelding skal ske til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på 40217113,
og senest den 23. september 2015.
Sensommertur Sjælland



Sensommertur Sjælland
Tid: Den 11. Oktober kl. 10.00
Mødested: Roskilde havns P plads, den 11. oktober kl. 10:00
Vindeboder 12, 4000 Roskilde.
Efter dækspark er der afgang ca. kl. 10:30, turen går via Haraldsted sø, Gyrstinge sø, Sorø
og Bisserup, vi slutter ved Bushistorisk selskab Fabriksvej 1, 4230 Skælskør, hvor vi skal

nyde de skønne gamle busser og får lidt at spise samt en kop kaffe, pris ca. kr. 200 per
person.
Turen er på ca. 110 km, vi finder et sted undervejs, hvor vi kan spise vores hjemmebragte
mad. Forventet ankomst ved Bushistorisk selskab kl. 15:30.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk evt. Tlf. 40 21 71 13, eller
Per Haagensen haagensenp@gmail.com evt. tlf. 27 99 68 03, senest den 27. september



Årets Andespisning:
Tid: Årets Andespisning foregår søndag den 8. november, kl. 13.00.
Mødested: Festlokalerne på Garnisonen 36, 4100 Ringsted

Traditionen tro afholdes det igen i år i festlokalerne på den gamle kaserne i 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. Desserten er traditionen tro igen en
skøn risalamande med tilhørende varm kirsebærsovs.
Vi starter kl. 13.00 evt. med dæk spark, og gerne på TR biler ellers på privatbilen. Herefter
er der And 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 tidligere år, kr. 250,- pr. person, og beløbet
dækker maden, kaffen, leje af lokaler inkl. service mm. Klubben vil være vært for et glas
vand/øl/vin.
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 1.
november 2015.



Klubbens hjemmeside:
Vores hjemmeside har nu fungeret i snart 6 måneder, og skulle nu være opdateret på alle
områder. Ønsker man at komme med indlæg på hjemmesiden kan man som medlem af
TR-Club.dk henvende sig til vores kasserer Jens Chr. Fahrner kasserer@tr-club.dk og få
tildelt koder for login, hvis man ikke allerede har modtaget disse.
Har du fotos eller anden som relaterer sig til TR-Club.dk, og som du mener skal på
hjemmesiden, kan du altid sende en mail med billeder og en historie om dette til
webmaster@tr-club.dk så skal vi nok tage os af dette.
Skulle der blandt vores medlemmer være en person som brænder for at blive klubbens
kommende webmaster, hører vi gerne om dette, så vi kan blive endnu mere op to date med
alt på hjemmesiden.
Har du lyst og interesse kontakt Peter Jørgensen formand@tr-club.dk for en nærmere
dialog.
Peter Jørgensen

Diverse

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.

Tour Italien
Redaktøren og fem andre medlemmer af TR Club DK deltog i august september måned i
en næsten 3 ugers tur til Østrig og Italien sammen med 15 andre ejere af klassiske biler.
Turen var med overnatning i bl.a. Lucca, Assisi, Mirano og Bad Goisren og havde en
længde på ca. 3600 km. De dårlige veje og mange sving betød at to biler en Morgan
(Gearstangen faldt af) og en MGA (koblingen svigtede)måtte sendes hjem efter kontakt
med SOS. På den sidste tur mod autotoget i München måtte en TR 250 opgive da
olietrykket  faldt i henhold til olietryksmåleren, så den måtte også hjem via SOS fra
Hamburg.

Billede af vores hotel i Mirano nær Venedig



Koordinatorer:
Øst: Per Haagensen Vest: Kristian Kaae Udenlands: Peter Nordahl
        Tlf.: 2799 6803                                       Tlf.: 3071 0555                                                Tlf.: 2016 7618
        Mail: haagensenp@gmail.com             Mail: : kaae@mail.tele.dk                             Mail: pnr@beierholm.dk

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

Hilsen Redaktøren
Husk indlæg til bladet skal sendes til redaktøren inden den 15 oktober

Kondensatoren igen, igen.
I sidste nummer af Newsletter skrev
jeg, at der kan være problemer med
de nye kondensatorer til strømfor-
deleren, som kommer fra vores
leverandører.  På det tidspunkt skrev
jeg, at jeg ikke havde haft problemer
med kondensatorer på mine biler, det
har jeg prøvet nu. Min oplevelse kom
da jeg skulle have min Fiat 124
Spider til toldsyn, jeg havde tit haft
den startet i garagen og den lød godt
og tog fint omdrejninger op til 6000

o/m, men da jeg fik prøvemærker på og skulle prøvekøre den, kunne den ikke trække og
den tændte ikke som den skulle. I første omgang troede jeg at det var tændingen der stod
forkert, men efter at den var kontrolleret var fejlen stadig den samme, jeg prøvede så om
det kunne være at den ikke fik benzin nok, men heller ikke det var problemet. I min
uvished kom jeg til at tænke på artiklen og de ting som jeg havde hørt omkring en defekt
kondensator og jeg skiftede derfor kondensatoren, og alle problemer var løst. Min
konklusionen er derfor, at hvis bilen har kørt fejlfrit og der pludselig opstår problemer
med den måde motoren trækker på, er det første der skal kontrolleres spilrummet i
knikseren i strømfordeleren og hvis den er i orden er det tid at prøve at skifte
kondensatoren, da der ikke er nogen entydig måde at en fejl i denne viser sig.

Redaktøren

Hvad er der nu galt med den fordelerpumpe


