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Efter et vel overstået 2015, ligger der et langt og
travlt TR 2016 år foran os. Selv om vinteren er mild,
er vejret dog ikke til at trække TR bilerne frem og
køre tur, de må pænt vente nogle måneder endnu.
Frem for at se tilbage i året som netop er gået, vil jeg
hellere vælge at se fremad i det nye år, og glædes
over alle de arrangementer, som vi og vores TR biler
skal udsættes for i 2016. Inden vinteren er ovre, skal
vi, uden vores TR biler, ud og se forskelligt kulturelt
som teknisk, alt efter temperament. Når så foråret
nærmer sig, så skal vi forårsklargøre vores TR biler,
de skal pudses og nusses om, og nogle har måske i
vinterens løb fået justeret og skiftet, ting, mens
andre blot afventer forårets komme. Foråret især,
byder på rigtig mange arrangementer, så der er
meget at vælge imellem, så alle TR ejere burde kunne
få deres lyster styret på dette område. Sommeren
bliver som vanlig mere stille på TR området, men her
skal også være tid til ferier og deslige. Sensommeren
begynder arrangementer så at komme igen, og vi
skal igen lufte vores TR biler, det være i Danmark, i
Sverige, og for de hardcore, er turen til Italien nok
også en stor oplevelse som venter. De fleste af os
kører mest rundt i den hjemlige ”andedam” og det er
også her, vi sætter størst ære i, at der til stadighed
er interessante arrangementer at deltage i.

I det Jyske område, har Kristian Kaae i bestyrelsen
som vest koordinator haft en rigtig stor opgave, da
Jylland og Fyn er et alt for stort område, at overskue
når man som Kristian kommer fra Ålborg. Vi har
derfor i bestyrelsen talt om hvordan man kunne
styrke vores position i Vest, og vi er nået til den
konklusion, at Kristian efter eget valg træder ud af
bestyrelsen, for at hellige sig det nordjyske område.
Som ny i bestyrelsen har vi talt med vores
mangeårige medlem Erik Steen, som godt vil vælges
ind i bestyrelsen ved næste generalforsamling (og vi
håber at generalforsamlingen bakker op om dette).
Erik vil således med sin bopæl i det midtjyske bedre
kunne overskue det store område i vest. Derudover
vil vores medlem Tonny Holm fra Vejleområdet,
ligeledes træde til som hjælp i Vest området. Der vil
således fremover være 3 personer, som i fællesskab
kan gøre de ekstra tiltag det nu engang kræver for at
nå ud i alle krogene af Jylland og Fyn. Bestyrelsen
forventer, at det vil styrke Vest området, og at der
kan komme flere arrangementer i året løb end det
forgangne år. De første tiltag har Erik Steen sammen
med Lisbeth og Tonny Holm sammen med Hans
allerede taget, ved at arrangere vores kommende
årstræf, som skal afholdes på Hjerting Badehotel
nær Esbjerg.

Formanden har ordet

TR CLUB DK

Side 1



Vores hjemmeside er der desværre ingen som har
ytret ønske om at vedligeholde, så jeg kører videre
som webmaster indtil videre. Hjemmesiden bliver
løbende ajourført, med arrangementer, billeder
deslige. Har man noget på ”hjertet” så skriv i forum,
så vi kan få lidt mere gang i den end hidtil. Har
nogen billeder fra arrangementer i TR regi så send
dem til Webmaster, så kommer de ind i vores galleri,
så andre kan se dem. Vi ser også meget gerne at du

sender et foto af din TR, så vi kan sætte den ind
under siden ”medlemmernes biler”.
Sluttelig vil jeg ønske alle en god læselyst i dette
Newsletter, og håber at arrangementerne frister, og
vi modtager en masse tilmeldinger. Jeg håber
således at vi ses rigtig mange gange i TR året 2016.
Mange TR hilsner

Peter Jørgensen
Formand

Mandagsmøder
Den anden mandag i måneden fra kl. 19.00 til ca. kl.22.00
Mødested: Amager Landevej 171
Hans Jørgen Bach Nielsen fortsætter med at holde 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.

Rundvisning på Kastellet, 2100 København Ø.
Søndag den 31. januar, kl. 10.00,

med efterfølgende frokost, en Petersborg platte, på Café Petersborg i
Bredgade 76, 1260 København K

På en rundvisning med en af foreningens guider hører vi om Kastellets
historie, ser hvordan soldaterne boede i midten af 1700 tallet, føler gyset i
Krudttårnet, der blev anvendt som fængsel i starten af 1800 tallet, besøger
Den Gamle Arrest fra 1725, og ser cellen hvor Struense var fængslet i
1772. Kastels kirken, og dens historie, indgår i rundvisningen.

Rundvisningen varer 1½ time.

Mødested: Kastellet, søndag den 31. januar, kl. 10:00. Hvor vi mødes på
Kastellet følger senere.

Pris: Rundvisning 50 kr.  + Petersborg platte 165 kr. i alt kr. 215,00
eksklusiv drikkevarer.

Betaling skal indbetales på giro konto nr. +01 < 5342791, i
forbindelse med din tilmelding.
Tilmelding skal ske til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk
eller Per Haagensen haagensenp@gmail.com senest mandag den
11. Januar.

Besøg hos V8 specialisten Peter Thau i Hellebæk
Tid: Onsdag den 24. februar
Mødested: Hellebækvej 57, Nygård, Helsingør

Peter Thau er en af Danmarks mest dedikerede V8
entusiaster. Amerikanerbiler og store motorer er
hans store interesse. Derfor ligner hans værksted
også mest noget taget fra tressernes USA. Ved siden
af indgangen står en pæn stor kopi af
frihedsgudinden, og dele af værkstedet er nærmest
indrettet som museum og på gårdspladsen findes en
kopi at en amerikansk tankstation fra 50-erne.
Peter Thaus nyeste projekt er produktion af en
supersportsvogn med en V8-motor på 1001 CUI og
med over 2.000 HK.
Se og hør om projektet og meget mere, når TR-
Klubben inviterer til klubaften onsdag den 24.
Februar kl. 1900 på værkstedet/udstillingen,
Tilmelding til Ole Nørretranders på tlf. 20109293
eller mail noerretranders@ofir.dk senest den 21.
februar.
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Værkstedsmøde hos ”doktor” Ebbe.
Tid: Torsdag den 25. februar kl. 17:30
Mødested: Møgelgaardsvej 37, 8520 Lystrup

Ebbe Troelsen inviterer igen til værkstedsmøde, hvor vi kan
komme frem med vore teknisk problemer og spørgsmål og få
drøftet løsninger.
Ved mødet sidste år var vi 13 medlemmer samt Ebbe og
Jakob, der driver værkstedet, og vi havde forbavsende mange
tekniske drøftelser, som både var forberedt af deltagerne, og
som dukkede op undervejs. Derfor, husk at tage spørgsmål
og måske også stumper eller andet med, som vi kan tage fat
i.
Hovedemnet denne gang er teknisk renovering.
Ebbe har for nylig renoveret motor og gearkasse på en TR6,
og vist nok også givet den lidt ekstra liv!

Derfor vil Ebbe fortælle om de finurligheder, som han har været igennem undervejs i arbejdet, og give os
nogle tips og gode råd, som vi nok alle kan have nytte af på flere måder.
Grillen er igen som vanligt tændt, så vi kan nyde en pølse, få lidt til ganen samt en kop kaffe.
Vi ses hos ”doktor” Ebbe!
Tilmelding senest tirsdag den 23. februar til Peter Böwadt på 40 89 14 98 eller på
ptb@bowadtimprovement.dk

På besøg hos Torben og hans TR6.
Tid: søndag den 20. marts kl. 14.00
Mødested: Gyrstinge Skovhuse 12, 4100 Ringsted.

Vi skal besøge Torben Jensen som selv har restaureret
sin meget flotte TR6, og som nu er i gang med sin Volvo
Traktor, og sin motorcykel. Torben bor lidt ude for
Ringsted, på et landsted, hvor han har indrettet sig med
sit eget værksted, hvor han går og nusser med mange
forskellige ting. Torben vil gerne denne søndag åbne
porten til værkstedet, og vise os, hvad han går og sysler
med, og fortælle om sit TR6 projekt, samt sit Volvo
traktor projekt.
Tilmelding skal ske senest den 13. marts, til Peter
Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på 40217113.

Generalforsamling, 17. april
Tid: Søndag den 17. april kl. 12.00
Mødested: Garnisonen 36, Ringsted, 4100 Ringsted.

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

På valg er:
Bestyrelsesmedlem Ole Nørretranders (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Jens Chr. Fahrner (modtager genvalg)
Revisor Karin Jørgensen (modtager genvalg)

Vores jyske bestyrelsesmedlem Kristian Kaae ønsker efter eget valg, at udtræde af bestyrelsen,
selv om han ikke er på valg i år. Vi ønsker fortsat at styrke vores position i det jyske, hvorfor
bestyrelsen foreslår vores jyske medlem Erik Steen som kandidat til bestyrelsen. Han har været
medlem af klubben lige siden dens start i 1975.

8. Eventuelt
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Forslag til behandling på generalforsamlingen samt kandidater til bestyrelsen tilsendes formanden senest
8 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. 4021 7113 senest
den 10. april.

Forårstur i Lejre:
Tid: søndag den 29. maj, kl. 10.00
Mødested: Gormsvej 2A, 4320 Lejre
Henrik og Bette holder deres traditionsrige forårstur igen i
år. Henrik og Bette plejer altid at finde på noget sjovt,
skønt, hyggeligt og som altid utraditionelt.
Tilmelding til Henrik og Bette på tr@vikel.com senest
den 22. maj

Store Køredag i Ringsted med morgenkaffe og Opera.
Tid: søndag den 5. juni, kl. 9.00-17.00, på Grundlovsdagen.
Mødestedsted: Hos Karin og Peter Jørgensen, Hovmarksvej 17, 4100 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 er ikke endelig fastlagt på nuværende tidspunkt,
ud over at det er på de midtsjællandske veje, og at turen
bliver på ca. 70-90 km. Som de tidligere år medbringer man
selv madpakken, og drikke varme som kolde, tæpper,
klapstole mm til turen. Undervejs gør vi holdt for at indtage
den medbragte mad.
Som de fleste andre år, forventer vi at slutte i Sorø enten ved
akademiet eller nede ved søen, hvor mange andre
veteranbiler og folk forventes at komme.
De endelige detaljer for turen og hvor vi slutter følger senere
på hjemmesiden eller i Newsletter 2.

Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på 4021 7113, senest 29. maj.

Mange TR Hilsner
Karin og Peter Jørgensen
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Årstræf 2016 på Hjerting Badehotel.
Tid: Fredag den 10. juni – søndag den 12. Juni.
Mødested: Hjerting Badehotel, Strandpromenaden 1, 6710 Esbjerg V.

Datoer: Lørdag den 11. juni – søndag den 12. juni ,
med mulighed for at komme allerede fredag den 10.
juni fra om eftermiddagen, ca. kl. 16.00.

Hjerting Badehotel ligger ved Ho Bugt, og er gennem
årene vedligeholdt med pietet og har således bl.a
moderne værelser og restaurant, samt stor P-plads til
vores biler, hvilket vil give en flot ramme om vort træf.
Nærmere om Hjerting Badehotel kan ses på
www.hjertingbadehotel.dk

Forventet program:

Fredag:
Når vi har indkvarteret os, og måske kigget ind i den hyggelige pub Ship Inn, er der middag med
to retters menu kl.19.00.

Lørdag:
Morgenbuffet fra kl. 8:00 for de allerede indkvarterede.
Mødetid kl. 10:00.
Vi kører en tur, der gennem det sydvestjyske landskab bringer os til Henne Strand, til Blåvands Huk med
Blåvand Fyr og til Skallingen. Vi spiser frokost undervejs.
Tilbage på Hjerting Badehotel er der kaffebord og derefter guided strandvandring. Derefter vil der være tid
til afslapning efter eget behov, inden vi kl. 19.00 sætter os til bords for at nyde Badehotellets tre retters
sæsonmenu i vort eget selskabslokale med havudsigt, Hvornår vi siger godnat, det har
arrangementsgruppen ikke programsat.

Søndag:
Morgenbuffet fra kl. 8:00, og efter at have afleveret hotelnøglerne og afregnet eventuel klatgæld kører
vi kl. 10.00 over Esbjerg Havn og langs Vadehavsdiget til Ribe. Efter en 3 - 4 stop undervejs vil vi kl.
ca. 12.30 være fremme ved Restaurant Sælhunden, som vil være rammen om træffets
afslutningsfrokost, der (med mindre særligt kræsne deltagere allerede ved tilmeldingen har
tilkendegivet deres handikap) i år vil være skipperlabskovs.

Prisen for hele arrangementet med hotel, morgenmad og middage s a m t  frokost lørdag og søndag
bliver pr. person:
Kr. 1.350 perioden lørdag til søndag i dobbeltværelse.   Pris for enkeltværelse: kr. 1.600
Kr. 1.700 perioden fredag til søndag i dobbeltværelse.   Pris for enkeltværelse: kr. 2.200
Drikkevarer på Hjerting Badehotel og på Sælhunden vil være for egen separate afregning.

Tilmelding:
Vedlagte tilmeldingsblanket bedes benyttet eller anvend mail med de samme oplysninger til vor
klubformand Peter Jørgensen, formand@tr-club.dk senest den 12. april.

Betaling til klubbens girokonto 5342791 med angivelse af +01 i kortart ved betaling via Netbank.

Antal deltagere: Bestemmes af antal værelser; vi har i øjeblikket 18 værelser. Så ”først til mølle”!

Inden vi mødes, vil der som sædvanligt blive udarbejdet
deltagerliste m.v.
Vi ses med fødderne i Ho Bugt.

Tonny og Hans, Lisbeth og Erik, Karin og Peter.
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Classic Cars og Sommer i Ringsted
Tid: lørdag den 18. juni 2016, kl. 9.00
Mødested: Hovmarksvej 17, Ringsted

Som traditionen tro, så starter vi hos Karin og Peter Jørgensen på
Hovmarksvej 17, Ringsted, kl. 9.00 til en kop kaffe og et rundstykke, 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, som tidligere ske direkte til arrangørerne. Til nye, som ikke
tidligere har deltaget, kan vi oplyse at der kan ske tilmelding direkte til
arrangørerne via dette link: http://goo.gl/forms/kT0YoQCkSJ hvor du skal
angive bilmærke og årgang.

Af hensyn til morgenkaffen hos Karin og Peter, må du meget gerne sende os en tilmelding med navn og
antal, så vi kan brygge kaffen og indkøbe morgenbrød til alle. Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-
sonner.dk eller på mobil 4021 7113, senest den 5. juni 2015.

Svensk Sportsvognsmøde
Tid: lørdag den 2. juli.
Traditionen tro er vi igen inviteret af den
svenske TR klub, til at deltage i et
orienteringsløb, som vanen tro 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 hvor du
skal gå ind under punktet tilmelding til Rally.
Omkring betaling, plejer de Danske deltagere
at indbetale til klubben som så overfører det
samlede beløb til arrangørerne, så deltagerne
sparer gebyr på at betale over landegrænsen.
Betaling skal derfor indbetales på TR-
Club.dk giro konto nr. +01 < 5342791, i forbindelse med din tilmelding.

Til nye medlemmer kan det varmt anbefales, at tilmelde sig, da det en form for orienteringsløb hvor der
deltager ca. 150 sportsvogne af alle typer, og hvor man som nybegynder, eller øvet fælles har en fornøjelig
dag, hvor alle kører deres eget løb og i eget tempo. Det Danske hold plejer at følges rundt på ruten, så man
hjælper hinanden, og så vi alle får en hyggedag på topplan i TR.
Tilmelding for samlet kørsel til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på mobil 4021 7113.

Øresund Rundt:
Tid: lørdag den 20.-søndag den 21. august

Traditionen tro, så 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 rigtig
mange år, og for længst haft 10 års jubilæum.
Arrangementet foregår på skift mellem
klubberne, og foregår hhv. i Sverige og i
Danmark, og altid på steder beliggende nær
Øresund, heraf navnet.
I år er det TR-Club.dk, som skal stå for dette
arrangement, og svenskernes tur til at komme til
Danmark. På nuværende tidspunkt, har vi sat
tid af til at arrangementet er inkl. en
overnatning, men det kan godt være, at det
bliver som et 1-dags arrangement om lørdagen,
dette er noget vi får fastlagt i løbet af foråret.
Nærmere omkring turen, priser, tilmeldinger
mm, kommer i Newsletter 2, samt på
hjemmesiden.
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Internationale træf i Toscana, Italien:
Tid: 16-18. september i Italien.

I den mail, som blev sendt rundt til alle medlemmerne af vores
udenlandskoordinator Peter Nordahl den 7. november 2015, kan man læse
nærmere og arrangementet, herunder programmet, tilmelding og betaling.

Løvfaldsturen – Sjælland.
Tid: søndag den 2. oktober

Samarbejdet om fælles løvfaldsture mellem MG Klubben, DTAK, Healey
klubben og TR-Club.dk blev sidste år afholdt af MG klubben.
Dette års Løvfaldstur arrangeres af DTAK.
Nærmere informationer omkring turen, og hvor den finder sted,
fremkommer senere, så følg med på hjemmesiden og i Newsletter.

Sensommertur på Sjælland:
Tid: Søndag den 23. oktober
Årets sensommertur er planlagt til at foregå
søndag den 23. oktober, inden vores kære
TR biler sættet i vinterhi.
Hvor turen går hen, og hvad vi skal se,
kommer senere, så følg med på
hjemmesiden og i Newsletter.

Andespisning:
Tid: søndag den 13. november
Mødested: Garnisonen 36, Ringsted.
Mortens And foregår i år søndag den 13. november
Som de sidste flere 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.
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Samarbejde i ”Englænderklubberne”.
Af Ole Nørretranders
Som bekendt indledte de engelske mærkeklubber et uformeldt samarbejde for et par år siden. Ideen er, at
udveksle erfaringer og drage nytte af hinanden og samarbejde på tværs af klubberne. Det afholdes 2
møder om året. Møderne afholdes som temamøder.
Deltagende klubber er: Aston Masrtin, Austin Healey Club, Jaguar Club,Jensen Owners Club, Lotus Club,
MG Car Club, Danish Centre, Morgan Club, Morris Minor Club, Rolls-Royce Entusiasts, Rootes (Hilman,
Sunbeam m.v.),Rover og så os selv.
Det første møde i 2015 omhandlede hjemmesider, men der var vi desværre forhindret i at deltage. Det
andet møde i 2015 omhandlede vinteraktiviteter, idet det som bekendt er svært at lokke folk ud om
vinteren, når bilerne som regel holder lunt og godt i garagen. Generelt holdes garagemøder, besøg hos
virksomheder og sociale aktiviteter, såsom julefrokoster og gløggarrangementer. Teknikmøder, hvor der
kan skrues på ens egne biler har høj interesse.
I TR-klubben har vi heldigvis en bred vifte af disse arrangementer på vor arrangementskalender, og mange
af de arrangementer, der blev omtalt, har vi selv deltaget i eller er på planlægningsstadiet, måske lige
bortset fra julefrokosten, så vi må siges at være godt med.

Årsmøde i Motorhistorisk Samråd.
Af Ole Nørretranders

Som TR-Klubbens repræsentant i
Motorhistorisk Samråds (MHS) årsmøde deltog
jeg i dette den 14. november i Middelfart, hvor
ca. 100 deltagere var mødt op.
Jeg finder det ikke relevant at gennemgå
dagsordenens punkter i detaljer, men vil blot
gennemgå highlights fra mødet.
Ikke mærkeligt var gennemsnitsalderen af de
deltagende ret høj. Jeg vil anslå mellem 60 og 70
år, hvilket også blev debatteret, idet der synes at
være meget lidt interesse blandt unge
mennesker for vor lille interesse-niche. Derfor er
der også ligesom i vor klub en stigende
bekymring for, hvem der, om jeg så må sige, skal
bære arven videre. Ingen havde tilsyneladende
nogle reelle bud på, hvordan vi løser dette
problem. Testamente-løsningen blev også i MHS
berørt.
MHS har i 2015 25-års jubilæum som
interesseorganisation og udfører i stigende grad

lobbyarbejde til gavn for de gamle biler. En af de væsentlige ting, der arbejdes for i øjeblikket, er at sænke
grænsen for veteranbilstatus fra de nuværende 35 år til 30 år, så vi er på linjer med EU. Der har været
afholdt møde med transportministeren og repræsentanter for Liberal Alliance, og det synes som om der
blæser milde vinde, således at vi måske får samme regler som EU, når vi i 2017 også skal indføre fælles
synsregler. Det er grotesk, at SKAT efter de nuværende regler kan kræve mere i afgift ved import, end hvad
der blev krævet, da vognen var ny grundet markedsværdien. Dette har ført til en stadig kørende diskussion
med SKAT.
12 nye mærkeklubber er kommet til i 2015 og 1 har meldt sig ud, så nettotilgangen er 11.så det samlede
antal klubber nu er 110. Imidlertid er medlemstallet i de enkelte klubber dalende, idet der har været et
samlet fald på 2%, og det er generelt i alle klubber, at interessen, sandsynligvis på grund af naturlig afgang,
er dalende.
Desværre har MHS´s hjemmeside været under hackerangreb, så i skrivende stund er den fortsat ude af
funktion.
FIVA har nu udarbejdet en definition på historiske køretøjer, som er mere lempelig, hvilket skulle sikre, at
køretøjets identitet er sikret trods isættelse af nyere og bedre reservedele.
Der arbejdes på at historiske køretøjer undtages for miljøzoneregler, således, at de ikke udelukkes fra
efterhånden store dele af det europæiske bynet. Argumentationen er ganske enkel, at der er så få køretøjer,
som oven i køber kun kører ganske få kilometer om året, at det ikke tæller i det samlede CO2-regnskab.
Endvidere vil mange køretøjer ikke kunne justeres ned eller forsynes med elektronik, der kan tilgodese
kravene.
MHS har gennemført in forsikringsanalyse gennem udsendelse af spørgeskemaer til de gængse
forsikringsselskaber, der forsikrer veteranbiler. Desværre var det svært at komme til en egentlig konklusion,
idet selskaberne holder oplysninger meget tæt ind til kroppen og flere ønskede slet ikke at svare. Det kan
derfor kun anbefales, at den enkelte undersøger markedet på egen hånd, da der kan være endda meget store
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forskelle i både priser og ikke mindst vilkår. I den forbindelse advarede man om, at nogle selskaber holder
meget stejlt på originaliteten.
SKAT har som bekendt overtaget udstedelse af historiske nummerplader, beklagelig vis er kvaliteten ikke
altid i orden, og man har ikke mulighed for at klage eller få nye uden at betale, hvilket er ganske urimeligt.
Til sidst kom et par gode råd: Det er en god ide, at bruge betalingsservice, det holder bedre på medlemmerne.
Porto ved udsendelse af medlemsblade er urimelig høj. Flere klubber benytter nu et firma, der hedder
PortoPartner ved udsendelse af klubblade, idet det er væsentlig billigere end Post Danmark. Kan flere
klubber slå sig sammen, kan det blive endnu billigere.
MHS havde et pænt overskud i foreningsåret, og da økonomier er sund, forbliver medlemsbidraget i det
kommende år uændret.

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

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

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
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Indtægter 2015 2014
Kontingenter fra 164 medlemmer 63.000,00 64.200,00
Rente, bank & giro 0,00 0,00
Salg af emaljeskilt, bælte & stofmærke 320,00 1.275,00
Indtægter ialt 63.320,00 65.475,00

Omkostninger
TR Bladet 2015 i farvetryk incl. forsendelse 18.197,60 17.443,60
40 års jubilæumsskrift 8.874,00 0,00
Ny concour vandrepokal med graveret logo samt digitalisering af logo 2.392,75 0,00
Årsafgifter, serviceklippekort samt udvikling af ny hjemmeside: www.tr-club.dk 13.628,75 348,75
Frimærker & konvolutter 1.155,00 1.072,50
Gebyrer, bank & giro 300,00 590,00
Telefonrefusion til formænd 1.500,00 1.500,00
Bestyrelsesmøder 2.500,00 2.500,00
Gaver til afgående bestyrelsesmedlemmer 1.074,00 0,00
Kontingent 2015/16 til Motorhistorisk Samråd (174 x 23,-) samt årsmøde 4.922,00 3.360,00
Coordinators Meeting i Italien 4.500,00 10.516,00
Farvetoner til laserprinter 699,00 649,00
Præmie til fotokonkurrencen 100,00 60,00
Euro Meeting 2015 i Århus (AFLYST): Tryk af 175 foldere 0,00 2.072,48
Møde om netværkssamarbejde i engelske bilmærkeklubber 0,00 50,00
Køb af PDF Editor til Newsletter & TR Bladet 0,00 590,00
Omkostninger ialt 59.843,10 40.752,33

Arrangementer
13.01.2015 Besøg på NKT museum i Brøndby 1.180,00 0,00
18.02.2015 Teknikaften hos Ebbe Troelsen i Egå i Jylland 0,00 432,15
25.03.2015 Besøg hos Top Print i Ganløse v/Axel Wichmann 165,00 0,00
12.04.2015 Generalforsamling på Garnisonen i Ringsted 4.788,95 3.239,60
05.06.2015 Klassisk Køredag fra Ringsted 1.000,00 1.000,00
12.-14.06.2015 40 års jubilæum på Johanneberg Hotel v/Vordingborg 15.922,50 41,93
12.-14.06.2015 Concour præmier v/40 års jubilæum 3.205,95 0,00
04.07.2015 Svensk Sportsvognsmøde på Ring Knutstorp 80,38 -10,60
18.-20.09.2015 Euro Meeting i Århus - AFLYST 6.112,95 320,91
20.09.2015 Løvfaldstur v/MG-klubben fra Kr. Sonnerup 0,00 1.500,00
29.09.2015 Besøg hos VW i Køge 821,44 185,00
11.10.2015 Sensommertur til busmuseum i Skælskør 400,00 187,35
08.11.2015 Mortens And på Garnisonen i Ringsted 575,85 553,00
05.12.2015 Julestue hos Erik Sørensen i Munkebo på Fyn 165,00 0,00
2014 Diverse firmabesøg, morgenbord & ture 0,00 2.474,50
Arrangementer ialt 34.418,02 9.923,84

Årets underskud -30.941,12 14.798,83
Status pr. 31.12.2015

Aktiver
Bank 25.157,40 51.729,80
Giro 100.962,58 76.031,30
Aktiver ialt 126.119,98 127.761,10

Passiver
Forudbetalt til Euro Meeting 2016 i Italien 58.100,00 28.800,00
Egenkapital pr. 01.01.2015 98.961,10 84.162,27
Årets underskud -30.941,12 14.798,83
Passiver ialt 126.119,98 127.761,10

Klampenborg, den 26. januar 2016

Revision af regnskabet:
Jens Chr. Fahrner, Kasserer Karin Jørgensen, Revisor

Bestyrelsen:

Peter Jørgensen Ole Nørretranders Per Haagensen Kristian Kaae

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

TR Club DK
Driftsregnskab 2015
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Årstræf 2016, Hjerting Badehotel 
 

 

  Bindende tilmelding: 
 

 

Fredag, lørdag og søndag den 10. – 12. juni 2016. 
 Pris pr. person ved dobbeltværelse, 2 overnatninger kr. 1.700          Pris pr. person 

ved enkeltværelse, 2 overnatninger       kr. 2.200    Pris pr. person 
 

Lørdag og søndag den 11. – 11. juni 2016. 
Pris pr. person ved dobbeltværelse, 1 overnatning     kr. 1.350     Pris pr. person 
ved enkeltværelse, 1 overnatning       kr. 1.600    Pris pr. person 

 
 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 formand Peter Jørgensen, Hovmarksvej 17, 

4100 Ringsted, i hænde, senest tirsdag den 12. april 2016. 
 

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

Bemærk: tilmelding er først gældende, når betaling er modtaget. 
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Med tilladelse fra i SportsCarClub. Får I lige denne artikel

 SportsCarClub til Spa Six Hours 2015.

Et af årets højdepunkter i den klassiske racerbilsverden er uomgængeligt det belgiske racerløb Spa Six
Hours. Stedet formeligt emmer af motorsportshistorie, og har man den mindste smule benzin i blodet, er det
en udelt fornøjelse at tilbringe weekenden i Spa Francorchamps og opleve de mange forskellige racerbiler og
klasser, der kører om kap i de fantastisk smukke omgivelser.
SportsCarClub var med til løbet for 11. gang i træk i weekenden den 18. 19. og 20. september. Og - lad det
være sagt med det samme – der var oceaner af spændende race fra dette eventyrligt storslåede arrangement
på den klassiske Spa Francorchamps bane i Ardennerskovene.

Spa Francorchamps.
Racerbanen blev udtænkt tilbage i 1921 af to visionære mænd, Jules de Thier, redaktør af avisen “La Meuse”
og Henri Langlois Van Ophem, formand for Den Kgl. Automobilklub i Belgien.
De to herrer kunne se mulighederne i at skabe en højhastighedsbane via landevejen, der bandt landsbyerne
Malmedy, Stavelot og Franchorchamps sammen. Desuden ønskede man, at give – nok mest de mandlige
gæster - et nyt og spændende tilbud, mens man ferierede i kurbyen Spa. Spa er jo alle kurbyers moder, da
byen allerede i Romertiden - mange år før Kristi fødsel - lagde navn til de spabade, vi kender i dag. I øvrigt
er Spa by en utrolig charmerende lille by med de fineste butikker – især de lokale chokoladeforretninger er
enestående. Hjemmelavede fyldte chokolader fra Spa er en udsøgt delikatesse.

Planerne for den nye racerbane blev realiseret i løbet af få år. Spa Francorchamps har siden – dog med
markante ændringer gennem årene – været midtpunktet for en lang række legendariske motorløb, der
gennem mere end 90 år er afviklet i de dramatiske Ardenner. Der køres dog ikke længere på landevejen, men
det oprindelige bane layout lader sig nemt identificere, når man kører ad landevejen mellem Malmedy og
Stavelot. To byer der i begge verdenskrige i øvrigt var midtpunkt for voldsomme kamphandlinger, hvorfor
der overalt er mindesmærker for de store tab, egnen led.
Ardennernes bjergrige og kuperede terræn er i høj grad med til, at vi også i 2015 har en racerbane, der byder
på meget store oplevelser for tilskuerne - og ikke mindst store udfordringer for kørerne, der elsker banen for
de køretekniske krav, den stiller til dem.

Mange klasser og biler.
Ikke mindre end 650 sportsvogne og racerbiler deltog i dette års Spa Six Hours (www.spasixhours.com). De
mange biler er fordelt på 12 klasser, der beskriver motorsports historien fra 40´erne til og med 90´erne. Det
vil føre for vidt at gennemgå samtlige, men for at give et indtryk af den utroligt store variation, uddybes her
enkelte af klasserne:
FIA Masters Historic Formula One Championship.
Her deltager historiske Formel 1 racere frem til ca. 1990. Klassen med fine kostbare Formel 1´ere var i år særligt stort
og bestod af et imponerende felt med mere end 30 Formel 1´ere. Blandt andre  Amon F101, Arrows A1, Brabham
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BT42, Fittipaldi F5a, Hesketh 308E, Lotus 79, Lotus 80, March 701, March 751, March 761, Matra MS80,McLaren M26,
Shadow DN5, Shadow DN9a, Surtees TS19, Surtees TS20, Surtees TS9, Token RJ 02, Trojan 103, Williams FW05 og
Williams FW07. Når starten går, er lyden af over 30 Formel 1 biler fantastisk, når de drøner op ad motorsports
historiens mest berømte sving Eau Rouge og videre ad Kemmel Straight. Her er der absolut ingen støjdæmpende
virkemidler – det er den ægte vare, som rigtig Formel 1 skal lyde – fjernt fra dagens blidt summende symaskiner…

FIA Masters Historic Sports Car Championship
Klassen består af Le Mans sportsvogne og Gruppe 4 biler fra perioden 1962 og frem til 1974. I år deltog
sportsvogne som Abarth Osella PA1/04, Alfa Romeo 33TT, Chevron B16, Chevron B19, Chevron B8, Cooper
Monaco, Daren Mk2, Elva Mk VIII, Ferrari 512M, Ford GT40, Ginetta G16, Lola T210, Lola T70 Mk3b, Lotus
23B, Merlyn Mk VI A, Porsche 911 RSR, Taydec Mk3 og mange flere. De engelske topkørere dominerer
klassen, der er en af de allerhurtigste med tophastigheder på langt over 300 km i timen.

Masters Gentlemen Drivers Pre-66 GT
Gentlemen Drivers er et mini udholdenhedsløb på 90 minutter for før 1966 GT biler. Med 1-2 kørere pr. bil,
kan man som tilskuer følge pitstops og løbsstrategi på tætteste hold. Intensiteten og koncentrationen i pitten
er fantastisk, mens der ordnes småreparationer og dækskift i højt tempo. Samtidig når lydbilledet nye
højder, idet en Ferrari 250 SWB (Short Wheel Base) drøner ud af pitområdet til en ny omgang med top
speed…

Ferrari´en blander sig elegant med en række andre spændende sportsvogne i Gentleman Drivers klassen –
en klasse som vi fra Aarhus naturligvis straks kan identificere os med! Her deltager bl.a. Abarth Simca
2000GT, Alfa Romeo Giulietta, Austin Healey 3000, Bizzarrini 5300, Chevrolet Corvette, Ferrari 275 GTB,
Ford Shelby Mustang, Ginetta G4, Jaguar E-type, Lotus Elan, Lotus Elite, Lotus XI, MG B, Morgan Plus 4,
Morgan SLR, Porsche 911, Shelby Cobra Daytona, Sunbeam Le Mans Tiger, Triumph TR4, TVR Grantura
Mk III og TVR Griffith.

Spa Six Hours.
Weekendens hovedløb udgøres af 6 timers udholdenhedsløbet
Spa Six Hours. Starten går lørdag eftermiddag kl. 16 med en
enestående stemningsmættet afslutning i buldermørke kl. 22.
Spa Six Hours lægger naturligvis navn til hele arrangementet,
og der er VIRKELIG tale om et felt, der siger spar 2 til samtlige
løb i motorsportskalenderen: 127 sportsvogne liner op til start
kl. 16.00 og straks fra starten, køres der fantastisk stærkt! I år
havde ikke mindre en 12 Ford GT 40 meldt deres ankomst,
hvoraf omtrent halvdelen var vaskeægte Ford GT 40´ere til
priser, der nærmer sig 3 cifrede million beløb.
Ford GT 40´erne lægger meget hurtigt afstand til resten af
feltet - dog følger Jaguar Lightweight E Type pænt med de
lynhurtige GT 40´ere. Efter 6 timers race ender en Ford GT 40
på henholdsvis 1. og 2. pladsen med en gennemsnitshastighed
på imponerende 152 km i timen. Shelby Cobra bliver 3´er
skarpt fulgt af endnu en GT 40 samt en Jaguar Lightweight E
Type på 5. pladsen. Det er en fornøjelse at iagttage den intense
aktivitet i pitområdet, når bilerne drøner ind for at skifte dæk,
tanke op på Total benzinstationen eller hvor et eller andet går
galt, der kræver lynhurtige reaktioner.

Mange små teams.
Hovedparten af deltagerne udgøres af helt små teams, hvor familie og venner, hjælper køreren til et godt
resultat. Alle giver en hånd med, og entusiasmen er kæmpestor for at få raceren til at klare alle 6 timer for
fulde omdrejninger.” The pedal to the metal” er kodeordet og som tilskuer er man tæt på hele det store teater,
der udspiller sig for ens øjne – det er bare om at følge med…
I feltet ser man i øvrigt allehånde vogne: Fra AC Cobra, Alfa Romeo Giulia, Aston Martin DB4 GT, Austin
Healey 3000, Chevrolet Corvette, Ford Falcon, Ford Mustang, Ford Mustang Shelby, Ginetta G4, Lotus
Cortina, Lotus Elan, Marcos 180, MG B Roadster, Morris Cooper S, Porsche 904 GTS, Porsche 911, Triumph
TR4, TVR Grantura MK III til TVR Griffith, MGB´er og mange flere.

De øvrige 8 spændende klasser, som man kan følge i weekenden har en række navne, der taler for sig selv:
Masters Pre-66 Touring Cars Championship, Historic Touring Car Challenge,  Historic Motor Racing
News U2TC, Historic Motor Racing News Pré-63 GT, Woodcote Trophy & Stirling Moss Trophy, Historic
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Grand Prix Cars Association, British Sports - GT & Saloon Challenge og Historic Sports Car Club (Closed
Wheel Race).

Danske deltagere.
Spændvidden viser med al tydelighed, at der på Spa er uanede muligheder for at opleve alle afskygninger af
motorsport på 4 hjul. Mange danske kørere har opdaget den helt særlige og uformelle atmosfære, der
hersker på Spa. Derfor så vi også i år adskillige dygtige danske teams, der alle klarede sig glimrende i
forskellige sportsvogne som Lola, Ginetta, Alfa Romeo, Morgan og Lotus.

ClassicRaceAarhus med på Spa.
I SportsCarClub er vi rigtig glade for, at Præsident Niels Brøchner og Sportschef Henrik Strandgaard fra vort
eget unikke ClassicRaceAarhus tog med til Spa Six Hours i år. Der er ingen tvivl om, at Niels og Henrik fik
inspiration med fra Belgien til kommende ClassicRaceAarhus, ligesom der blev skabt gode kontakter til
kørere, som vi håber, dukker op i Aarhus en skønne dag.
Nedtællingen til ClassicRaceAarhus er jo i fuld gang. Fra den 27. maj til den 29. maj 2016 går det løs på
Strandvejen, hvor der igen skabes en bybane og en racerkulisse, der på ingen måder står tilbage for Spa.
Faktisk er vores lokale Oddervej  – næsten – ligeså stejl som Eau Rouge…og feltet af racerbiler mindst ligeså
spændende! Læs meget mere om de sidste nyheder fra ClassicRaceAarhus på www.craa.dk

Mange hilsner og på gensyn!

   SportsCarClub

Michael  Flintholm
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 Formand                                  Næstformand          Kasserer
 Peter M. Jørgensen              Ole Nørretranders         Jens Chr. Fahrner
 Tlf.:4021 7113.                         Tlf.: 4830 3345                             Tlf.: 3963 0392
 Mail: formand@tr-club.dk Mail: naestformand@tr-club.dk Mail: kasserer@tr-club.dk

Formanden har ordet:
Foråret er over os, og snart kommer
sommeren, så højsæsonen for at køre åben TR
nærmer sig med hastige skridt. Vi havde i april
måned vores årlige generalforsamling, hvor
mange medlemmer var mødt op, og vi havde
alle en hyggelig dag. Referat fra
generalforsamlingen, herunder regnskaber og
formandens beretning kan læses andet sted i
dette Newsletter.
Ser vi frem på de kommende arrangementer så
starter disse allerede den 29. maj hos Bette og
Henrik, og herefter følger der TR
arrangementer de efterfølgende 3 weekender,
så vil man ud og lufte de grå hår, og den
skønne TR, så er mulighederne til stede.
Herefter følger arrangementerne løbende hen
over sommeren og efteråret. Personlig glæder
jeg mig meget til at deltage i årstræffet i juni

måned, hvor vi skal bo på Hjerting Badehotel ved Esbjerg, og hvor deltagerne kommer fra alle dele af landet,
og hvor fordelingen er næsten 50/50 for jyder og sjællændere, hvilket betyder meget for mig, da interessen
for at deltage, uanset hvor i landet man kommer fra, hermed er bevidst. Jeg glæder mig også meget til, at
vi skal deltage sammen med svenskerne i flere arrangementer hen over sommeren, både i Danmark og i
Sverige. Det får mig igen til at nævne, at et af mine ønsker og mål, er at få etableret et Nordisk træf med
deltagere fra Norge, Sverige og Danmark.
Som noget helt nyt, så er TR-Club.dk kommet på Facebook, hvilket alle gerne skulle have modtaget en mail
om. På hjemmesiden er der ligeledes et link til Facebook, så mulighederne for at få en dialog mellem
medlemmer via Facebook er hermed til stede.
Hjemmesiden bliver løbende ajourført, men desværre mangler vi noget aktivitet fra vores medlemmer, så vi
kan få en mere levende hjemmeside. Jeg skal derfor opfordre vores medlemmer til at bruge hjemmeside som
et talerør mellem medlemmerne.
Vi taler tit om at medlemstallet er stagnerende eller ligefrem faldende for vores klub. Vi kan konstatere at
det ikke alene vores klub, som er ramt på denne måde, det er en general tendens i alle veteranbilklubber,
og de seneste tal fra Motor Historisk Samråd, bekræfter dette. Jeg sad forleden og læste i det nye
Veterantidende nr. 479, og faldt over overskriften ”unge mænd i gamle biler” denne artikel handler netop
om hvor svært det er at få de unge til at interessere sig for de biler vi elsker at køre rundt i, og en af de helt
store årsager er at vores biler er så gamle at de unge mennesker ikke kan huske dem fra deres ungdom, for
der var bilerne allerede gamle, eller de unge mennesker slet ikke født. De unge mænd og damer interesserer
sig for biler, som de husker fra deres barndom, og så er vi kun tilbage i 80erne og 90erne. Så min opfordring
er, at vi alle skal ud og bruge vores TR biler mest muligt, for efter os, vil interessen for vores kære TR biler
nok være minimal.
Med disse ord, vil jeg slutte mit indlæg, med at ønske alle en rigtig god sommer, og med håb om at vejret
bliver til TR vejr i indland og udland.

Peter Jørgensen
Formand.
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Store Køredag i Ringsted med morgenkaffe og Opera.
Tid: søndag den 5. juni 2015, kl. 9.00-17.00, på Grundlovsdagen.
Mødestedsted: Hos Karin og Peter Jørgensen, Hovmarksvej 17, 4100 Ringsted.

Traditionen tro åbner vi garagen og byder på morgenkaffe,
rundstykker med ost, og som dessert lidt strofer af Kgl.
Operasanger Peter Andersen, som i dagens anledning
synger duet med sin kone Tove.
Turen i år er en tur hvor vi skal se mere natur end
kulturelle ting, vil foregå på de midtsjællandske veje, som
ligger syd for Ringsted, og at turen bliver på ca. 70-90 km.
Som de tidligere år medbringer man selv madpakken, og
drikkelse, varme som kolde, tæpper, klapstole mm til turen.
Undervejs gør vi holdt for at indtage den medbragte mad.
Som de andre år, forventer vi at slutte i Sorø enten ved
akademiet eller nede ved søen, hvor mange andre
veteranbiler og folk forventes at komme.

De endelige detaljer for turen udleveres på dagen til alle deltagerne.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på 4021 7113, senest 29. maj 2016.

Mange TR Hilsner
Karin og Peter Jørgensen

Mandagsmøder
Den anden mandag i måneden fra kl. 19.00 til ca. kl.22.00
Mødested: Amager Landevej 171
Hans Jørgen Bach Nielsen fortsætter med at holde 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.

Så er det nu TR-venner
Tid: 7. Juni kl.18.00
Særarrangement:
Vi har fået en enestående mulighed for at se det store sygehusprojekt – Skejby-projektet i Århus, Det
nye universitetshospital indefra!
Se projektet på nettet på adressen dnu.rm.dk
Projektet er nu så langt at mange faciliteter kan beses og Peter Bejerholm, der er projektleder, vil vise os
rundt.
Benyt Jer af dette usædvanlige tilbud, som er kommet i stand med meget kort varsel!
Tidspunkt: 7. juni kl.18:00
Sted/  kørevejledning: Se vedlagte bilag over nærområdet og byggepladsen. Kør ind fra Randersvej.
Tilmelding: Mail til Peter Bejerholm på peter.bejerholm@gmail.com senest den 5. juni af hensyn til de
sidste forberedelser.

Med venlig hilsen

Peter Bejerholm
Årstræf 2016 på Hjerting Badehotel.

Tid: Fredag den 10. juni – søndag den 12. juni 2016.
Mødested: Hjerting Badehotel, Strandpromenaden
1, 6710 Esbjerg V.
Da sidste tilmelding er overskredet og alle pladser er
optaget, skal vi håbe på godt vejr, og høj stemning, så
alle får en dejlig weekend.

Se mere om Badehotellet på www.hjertingbadehotel.dk

Tonny og Hans - Lisbeth og Erik - Karin og Peter.

Årstræf 2016 på Hjerting Badehotel.

Tid: Fredag den 10. juni – søndag den 12. juni 2016.
Mødested: Hjerting Badehotel, Strandpromenaden
1, 6710 Esbjerg V.
Da sidste tilmelding er overskredet og alle pladser er
optaget, skal vi håbe på godt vejr, og høj stemning, så
alle får en dejlig weekend.

Se mere om Badehotellet på www.hjertingbadehotel.dk

Tonny og Hans - Lisbeth og Erik - Karin og Peter.



Sommer i Ringsted
Tid: lørdag den 18. juni 2016
Mødested: Hovmarksvej 17, Ringsted

Som traditionen tro, så 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.
Det er i år 10 år siden ”sommer i Ringsted” startede, så det kan
være at arrangørerne har overraskelser i ”ærmerne”.
Tilmelding skal som tidligere 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 5. juni 2015, hvorefter Peter
formidler det videre til de rette vedkommende.

Trafikkultur

Svensk Sportsvognsmøde
Tid: lørdag den 2. Juli, kl. 08.00
Mødested: Havnehytten, Kastrup Digevej 1, 2770 Kastrup

Traditionen tro er vi igen inviteret af den svenske
TR klub, til at deltage i et orienteringsløb, som
vanen tro 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 hvor du skal
gå ind under punktet tilmelding til Rally.
Omkring betaling, plejer de Danske deltagere at
indbetale til klubben som så overfører det
samlede beløb til arrangørerne, så deltagerne
sparer gebyr på at betale over landegrænsen.
Omregnet til Danske kroner så koster det DKK
365,- pr. bil, som skal indbetales på TR-Club.dk
giro konto nr. +01 < 5342791, i forbindelse med
din tilmelding, så sørger vores kasserer Jens Chr.
For at pengene overføres til de Svenske

arrangører.
Da mødestedet i år, hvor vi skal mødes med alle deltagerne og hvor vi får morgenkaffe med rundstykker og
meget andet godt, og hvor vi også får udleveret vores kørebøger, sker hos Joes Garage i Furulund, som ligger
mellem Lund og Landskrona i Sverige. Mødestedet for de danske biler som ønsker at følges ad til
Sverige, vil være Havnehytten, Kastrup Digevej 1, 2770 Kastrup (sidste afkørsel på motorvejen
inden broen), hvor vi mødes kl. 8,00.

Til nye medlemmer kan det varmt anbefales, at tilmelde sig, da det er en form for orienteringsløb hvor der
deltager ca. 150 sportsvogne af alle typer, og hvor man som nybegynder, eller øvet fælles har en fornøjelig
dag, hvor alle kører deres eget løb og i eget tempo. Det Danske hold plejer at følges rundt på ruten, så man
hjælper hinanden, og så vi alle får en hyggedag på topplan i TR.
Tilmelding for samlet kørsel til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på mobil 4021 7113.



Øresund Rundt:
Tid: lørdag den 20.-søndag den 21. August
Mødested:Tangloppen Camping, Tangloppen 2, 2635 Ishøj,
Årets Øresund Rundt, er lavet som et arrangement, hvor man frit kan vælge om man ønsker at deltage
den ene dag om lørdagen, eller om man ønsker at deltage begge dage, inkl. en overnatning, dog skal man
have besluttet sig ved tilmeldingen.

Program for weekenden:

Lørdag:
Vi mødes lørdag den 20. august kl. 10:00, på
Tangloppen Camping, Tangloppen 2, 2635 Ishøj,
www.tangloppen.dk  hvor Stina og David modtager os
med morgenkaffe/the og et stykke brød med ost.

Efter dækspark i hyggelige omgivelser, kører vi mod
Køge, herefter kører vi langs kysten, gennem små
byer, ad små veje, mod Stevns fyr hvor den
medbragte frokost indtages, og udsigten til
Øresundsbroen nydes. Husk tæpper, klapstole mm.

Næste stop på turen, ca. kl. 14.30, vil være
Koldkrigsmuseet,
www.kalklandet.dk/attraktioner/koldkrigsmuseum-stevnsfort hvor vi skal ind i de 1,7 km lange gange i
ned til 18 meters dybde, fortet blev brugt til overvågning af indsejlingen til Øresund, og blev bygget i
50èrne. På denne tur i dybet er temperaturen lav, så lunt tøj anbefales. Besøget i Koldkrigsmuseet tager
ca. 2 timer.

For dem som ikke ønsker at deltage begge dage, slutter lørdagens arrangement, når vi forlader
Koldkrigsmuseet.

For dem der ønsker at deltage begge dage, fortsætter vi til Rødvig havn, en hyggelig havn hvor der er en
del at se på, og hvor vi skal bo på "Klinten" Søndervej 8, 4673 Rødvig Stevns, www.klinten.dk Efter
indkvartering, kan man frit disponere tiden indtil vi skal indtage aftensmaden. Der er masser af
muligheder for at fordrive tiden, med en tur på havnen, hvor der både er fiskerihavn og lystbådehavn. For
de motorinteresserede er et besøg på Rødvig Skibsmotormuseum www.skibsmotor.dk en interessant
oplevelse. Så ud over det sociale og den obligatoriske gang dækspark, er mulighederne mange.

Kl. 19.00 byder hotel Klinten os velkomne med velkomstdrink og snacks. Herefter går vi til bords hvor vi
skal indtage enten en 3-retters menu, eller en buffet, helt efter køkkenchefens valg (ekskl. drikkevarer).
Efterfølgende er der kaffe med sødt.

Søndag:
Søndag morgen er der stor morgenbuffet, med alt hvad dertil hører.
Når alle har afregnet til hotellet, ca. kl. 10.00, drager vi alle samlet videre ud i landskabet ad de snoede
veje, og vi forventer at finde et sted hvor vi fælles
kan spise frokost.  Efter frokosten er weekendens
arrangement slut, og vi drager alle hjemad.

Priser:
- morgenmad på Tangloppen lørdag DKK. 30,- pr.
person.
- indgangsbillet til Koldkrigsmuseet DKK. 120,- pr.
person (110+10 i gebyr) .
- overnatning på hotel Klinten inkl. aftensmad
(ekskl. drikkevarer) lørdag og morgenmad søndag, i
dobbeltværelse DKK. 975.- pr. person. Tillæg for
enkeltværelse DKK. 250,-



Lørdag: DKK. 150,- pr. person.
Lørdag og søndag: DKK. 150 + 975 - = DKK.
1.125,- pr. person (+ evt. tillæg for enkeltværelse
DKK. 250),
For danske deltagere, skal betaling ske i
forbindelse med din/jeres tilmelding, til TR-
Club.dk og på giro konto nr. +01 < 5342791.

For svenske deltagere skal betaling ske til Triumph
TR Club Sweden, hvor Bengt Nylén vil samle
indbetalinger og tilmeldinger. Betaling på postgiro
277935-3

Tilmelding for danske deltagere skal ske til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk (tlf. 40217113) eller
Per Haagensen haagensenp@gmail.com (tlf. 27 99 68 03) skal ske senest 17. juli 2016.

Tilmelding for svenske deltagere skal ske til Bengt Nylén nylen@telia.com og skal ske senest 17. juli 2016.

Husk ved tilmelding at oplyse eget navn, samt navn på ledsager, om man deltager lørdag eller
lørdag/søndag, om der ønskes enkelt eller dobbeltværelse, mobil nr., samt model og registrerings nummer på
din TR.

Mange TR hilsner
Hjørdis og Per Haagensen / Karin og Peter Jørgensen

Internationale træf i Toscana, Italien:
Tid: 16-18. september i Italien.

Løvfaldsturen – Sjælland.
Tid: Søndag den 2. Oktober

Samarbejdet om fælles løvfaldsture mellem MG
Klubben, DTAK, Healey klubben og TR-Club.dk
blev sidste år afholdt af MG klubben.
Dette års Løvfaldstur arrangeres af DTAK.
Nærmere informationer omkring turen, og hvor
den finder sted, fremkommer senere, så følg
med på hjemmesiden og i Newsletter 3.



Sensommertur på Sjælland:
Tid: Søndag den 23. oktober
 Årets sensommertur er planlagt til at foregå søndag
den 23. oktober 2016, inden vores kære TR biler
sættet i vinterhi.
Hvor turen går hen, og hvad vi skal se, kommer
senere, så følg med på hjemmesiden og i Newsletter 3.

Andespisning:
Tid: søndag den 13. november
Mødested: Garnisonen 36, Ringsted.
Mortens And foregår i år søndag den 13. November
Som de sidste flere 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.

Andre arrangementer
Kæmpetræf på Enderupskov Camping hos Kris Nissen lørdag den 23. juli
Mad og drikke plus levende irsk folkemusik!
Vi vil allerede nu sikre os, at så mange som muligt sætter et STORT KRYDS i kalenderen den 23/7. Her
holder SportsCarClub sammen med AutoGallerietAarhus (www.agaa.dk) for første gang et stort og
fantastisk spændende sommerarrangement, som vi er sikre på, lige er noget for vores medlemmerJ

Enderupskov Camping.
År har placeret Danmark solidt på den internationale racerscene. For et par år siden købte Kris Nissen
Enderupskov Camping, der ligger tæt ved hans fødeegn. Stedet var dengang i en sørgelig forfatning, og det
pinte Kris Nissen at se, at pladsen var så misligeholdt.
Kris så imidlertid straks mulighederne i at forny den naturskønt beliggende campingplads, og han har siden
gjort et stort stykke arbejde for at få Enderupskov Camping istandsat. Som pladsen fremstår nu er den
resultatet af lederne Rikke og Kennys kærlige SportsCarClub har modtaget en invitation fra Kris Nissen -
vort berømte danske racerikon - der gennem mange hænder og de mange timer, de har brugt siden de
overtog pladsen juni sidste år. Det perfekte sted for familiens ferieaktiviteter i det sønderjyske. Se gerne mere
om stedet på: http://www.enderupskovcamping.dk og http://www.enderupskovcamping.dk

Kris Nissen byder velkommen.
Det er skønt at have et mål at køre efter og Enderupskov Camping passer perfekt til en sommertur ud i
det danske landskab. Med en beliggenhed ved Ribe Landevej 30, 6510 Gram er det en fin tur, hvis man
tager udgangspunkt i – eller omkring – det midtjyskeJ
Kris har planlagt en spændende dag for os og vore biler.



Gratis adgang.
Alle er velkomne til at deltage, idet der er gratis adgang - også til musikken sidst på dagen. Men du kan –
som det fremgår nedenfor - tilkøbe de gode retter alt, efter hvad du har lyst til!
Du er velkommen til at kigge forbi, så længe du har tid og lyst, ligesom du naturligvis er MEGET
velkommen til at blive hele dagen, alt efter hvad, der passer dig.
Der bliver masser af tid til at drøfte motorsport med Kris, snakke biler og sportsvogne og til at deltage i
dagens – og aftenens – program, der tegner som følger:

Kl. 10.00:
Pladsen er åben – folk er velkomne. På pladsen er der naturligvis P. pladser reserveret til os, hvor
vores biler lines op, sådan at de tager sig allerbedst udJ

Kl. 12.30.
Kris Nissen byder velkommen!

Cafeteriet er åbent, og der kan købes pølser, pommes frites, øl og vand.
Hvis man ønsker at overnatte på pladsen, er der værelser og hytter samt naturligvis plads til
campingvogn eller telt. På hjemmesiden kan man læse mere om priser med mere.

Kl. 13.00 - 14.30.
Her laves den - på stedet - meget berømte og såkaldte “BYG SELV BURGER” med salat og “pommes
all you can eat” til kun kr. 100,00.
NB: BYG SELV BURGER skal reserveres senest den 22 juli kl. 12.00. Så ved køkkenet nemlig ca.
hvor mange burgere, der skal forberedes.
Mad og drikke reserverer man hos Rikke – der står for køkkenet - på mail
Enderupskovcampinghotel@gmail.com og Enderupskovcampinghotel@gmail.com eller Facebook
Enderupskov Camping.

Kl. 18.00.
Der serveres helstegt pattegris med salat, kartofler, pommes frites med mere. Kuvertpris 149,00
DKK. Vand, øl og vin til maden kan købes.
NB: Der er max. 120 pladser, derfor er bindende bestilling hos Rikke nødvendig på mail
Enderupskovcampinghotel@gmail.com og Enderupskovcampinghotel@gmail.com eller Facebook
Enderupskov Camping.

HUSK venligst: Det er kun nødvendigt med tilmelding til Burger og Helstegt pattegris som nævnt
ovenfor!

Kl. 20.30.
Live band fra Irland spiller op med garanti for en skøn og festlig sommerstemning. SOM NÆVNT:
Der er også gratis adgang til koncerten!

1000 TAK til Kris Nissen for invitationen til denne skønne sommerlørdag. Glæd jer - det bliver bare
alletidersJ

Mange hilsner og på gensyn!
SportsCarClub
Michael Flintholm

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

Koordinatorer:
Øst: Per Haagensen Vest:  Erik Steen Udenlands: Peter Nordahl
        Tlf.: 2799 6803                                       Tlf.: 7222 2251                                                Tlf.: 2016 7618
        Mail: haagensenp@gmail.com             Mail: : esk@klkristensen.dk                             Mail: pnr@beierholm.dk



Find frem til DNU-skurbyen 
 
DNU’s skurby ligger i Aarhus Nord ved Skejby. Skurbyen huser blandt andet reception, infocenter og 

kontorer for entreprenører, rådgivere og bygherre. Skal du til møde, rundvisning eller lignende, er det 

her, du skal møde op. Skurbyens adresse hedder Herredsvej 163, 8200 Aarhus N. Da vejforløbene 

omkring DNU-byggeriet endnu er under etablering, kan det dog give udfordringer, når du kører efter 

denne adresse på din GPS. Du kan i stedet forsøge dig med et af følgende GPS-koordinater:  

Degree-formatet: 56.187224,10.171610 eller Radian 2-formatet: 56°11'14"N,10°11'18"E.  

Disse fører dig direkte til krydset Herredsvej(Carl Krebs Vej)/Palle Juul-Jensens Boulevard, som er 

markeret med en rød prik på kortet nedenfor.  Herfra følger du skiltene til reception/infocenter – vær 

opmærksom på, at du skal følge skiltningen langs den asfalterede p-plads, der fører om til den grus p-

plads, du skal benytte. Dette er markeret med røde pile på kortet.  

Bemærk, at det ikke er muligt at køre ind på Palle Juul-Jensens Boulevard nord for hospitalet, da vejen 

endnu ikke er færdigbygget. Dette er også markeret på kortet nedenfor.  

 
 
 
 
 
 

 

Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Aarhus 
       www.dnu.rm.dk 

Skurby/ 

reception 

GPS-koordinater 
hertil: Se tekst! 

Vej lukket 



NYT FRA MOTORHISTORISK SAMRÅD: 

 Formanden træder tilbage: 

 Søren Jacobsen træder tilbage som formand for Motorhistorisk Samråd Formanden for 

Motorhistorisk Samråd siden 2012, Søren Jacobsen, har torsdag meddelt bestyrelsen, at han med 

øjeblikkelig virkning træder tilbage som formand. Den (dermed) forhenværende formand 

begrunder sin afgang med følgende:  

”Kære medlemsklubber og samarbejdspartnere Jeg har i dag meddelt bestyrelsen for 

Motorhistorisk Samråd, at jeg efter seks år i bestyrelsen, heraf knap fire som formand, træder 

tilbage. Det er ikke en let beslutning, men det er en beslutning som der ikke er nogen vej uden 

om. Bestyrelsen og jeg er tilsyneladende grundlæggende uenige i opgaverne og udfordringerne, 

som Motorhistorisk Samråd står over for. Min ambition, som jeg har oplevet opbakning til fra 

klubberne på Årsmødet er, at skabe de bedst mulige rammer for motorhistoriske køretøjer. Og at 

den vej går gennem en troværdig, langsigtet og aktiv politisk repræsentation. Et arbejde, som på 

grund af omfanget og kompleksiteten, kræver at hele bestyrelsen arbejder aktivt sammen. 

Samtidig har det været afgørende for mig, at Motorhistorisk Samråd har en tydelig og troværdig 

stemme, når politikere og embedsværket skal råbes op. To ministerbesøg på sekretariatet inden 

for det seneste år, utallige møder i blandt andet Folketinget, Skat og FDM, samt at vi i 2015 nåede 

110 medlemsklubber viser, at Motorhistorisk Samråd er på rette vej. Jeg kan imidlertid 

konstatere, at der ikke længere er opbakning til den linje i bestyrelsen og dermed til mig som 

formand. Derfor har jeg valgt at træde tilbage som formand. Jeg vil gerne her på falderebet takke 

både medlemsklubber og samarbejdspartnere for samarbejdet, opbakningen og den aktive 

medvirken. Sammen har vi skabt resultater, som gør det lettere at være ejer af et motorhistorisk 

køretøj i Danmark.  Samtidig ønsker jeg den kommende formand held og lykke med det fortsatte 

arbejde.  

Venlig hilsen, Søren Jacobsen” 

 Søren Jacobsen er i lighed med resten af bestyrelsen valgt direkte af Årsmødet og fortsætter 

derfor i bestyrelsen frem til Årsmødet i november 2016. Bestyrelsen vil konstituere en ny formand 

for Motorhistorisk Samråd på et ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag d. 11. april 2016. 

Kommentar fra bestyrelsen Motorhistorisk Samråds formand, Søren Jacobsen, besluttede i går at 

træde tilbage som formand. I forbindelse hermed udsendte han en orientering i bestyrelsens navn. 

Det var uheldigt, da bestyrelsen intet vidste herom. For et år siden havde MHS et ekstraordinært 

bestyrelsesmøde, hvor der blev oprettet en næstformandspost for at aflaste formanden, som i 

kortere eller længere perioder ikke havde mulighed for at varetage formandspostens 

arbejdsopgaver. Dette har umiddelbart ikke ...vist sig tilstrækkeligt og har desværre resulteret i, 

at presserende sager gang på gang er blevet udsat, til stor skade for MHS arbejde. Bestyrelsen og 

Søren Jacobsen er i bund og grund fuldt ud enige om, hvad vores fokus er, og en eventuel 

uenighed er alene grundet i udmøntningen af disse fokusområder. Men det betyder ikke, at 

arbejdet pludselig standser her. Det arbejde, som Søren har været med til at sætte i gang, og 

brugt megen energi på, bliver nu fortsat med andre kræfter. Målet er stadig det samme. Vi vil 

gerne benytte lejligheden til at takke Søren Jacobsen for hans indsats som formand gennem de 

sidste 4 år. Næstformanden, Steen Rode-Møller, er indtil videre konstitueret som ny formand.  

Underskrevet, Bestyrelsen i MHS. 

 Succes i Fredericia Endnu en gang var Motorhistorisk Samråd til stede på Bilmesse & 

Brugtbilmarked i Fredericia weekenden 2-3. april, og det blev noget af tilløbsstykke. Som 

sædvanligt havde vi et messetilbud hvor medlemmerne af vore medlemsklubber formedelst 200 

kr. kunne få en erklæring med hjem, og var køretøjet kendt i SKATs digitale motorregister hjalp vi 

også med at bestille nummerpladerne hos SKAT, fortæller Michael Deichmann, der er 

nummerpladeansvarlig i MHS. 



Referat af TR Club DK’s generalforsamling søndag den 17. 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: 

 Ole Nøretranders, næstformand: Modtager genvalg 

 Jens Christian Fahrner, kasserer: Modtager genvalg 

 Karin Jørgensen, revisor: Modtager genvalg 
 Udtrædelse: 

 Kristian Kaae, bestyrelsesmedlem, Vest koordinator: Ønsker efter eget valg at udtræde af  

      bestyrelsen 

 Kandidat: 

 Som nyt bestyrelsesmedlem: Erik Steen Kristensen  
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 26 stemmeberettigede medlemmer. 
 

Ad 2 – Formandens beretning: 

 

Formanden, Peter Jørgensen 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 2015. 

Regnskabet blev godkendt. 
 

Ad 4 - Budget, herunder kontingentet for næste år 

 

Jens Chr. Fahrner gennemgik det omdelte budget for 2016.  

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: 

 

Erik Steen Kristensen blev valgt som bestyrelsesmedlem. 

 

Bestyrelsen består herefter af:  

 
Peter Jørgensen, Ole Nørretranders, Jens Chr. Fahrner, Per Haagensen, Erik Steen Kristensen og 

som suppleant Henrik Mortensen. 



 
Revisor: Karin Jørgensen 

 

Ad 8 - Eventuelt: 

 

Bay: Han har to mannequindukker stående, som han gerne vil af med. Ole Nørretranders vil gerne 
opbevare disse. Næste gang Ole Nørretranders kommer til Jylland, vil han hente dem.  

 

Peter Böwadt spurgte, om klubben fremover vil have en stand på Fredericiamessen. Ole 

Nørretranders svarede, at klubben prøver at få en stand i foråret 2017.  

 

Peter Böwadt oplyste, at der i Vendsyssel er oprettet en veteranklub, og spurgte, hvad bestyrelsen 
ville gøre ved det. 

 

Erik Steen Kristensen svarede, at afstandene i Jylland er store, at det ikke er simpelt at dække 

hele denne landsdel. Derfor bliver f.eks. fanen opbevaret hos Peter Böwadt, da denne ofte deltager 

i forskellige arrangementer, og fordi han bor centralt i Aarhus. Vores medlemmer, Hans og Tonny 

Holm bor i Fredericia og vil derfor være oplagte deltagere i standen på Fredericiamessen. 
 

Endvidere fortalte Erik Steen Kristensen om diverse arrangementer rundt omkring i Jylland, bl.a. 

Henne Strand. Han nævnte også, at der var fuld opbakning til årstræffet, som i år foregår på 

Esbjerg-egnen, og hvor vi skal bo på Hjerting Badehotel. 

 
Gorm Schmidt takkede for 40 års jubilæet. Endvidere kommenterede han, at det kun var Peter 

Jørgensen, der skrev på siden. Gorm Schmidt opfordrede medlemmerne til at skrive, hvis de 

havde oplevet noget. Han mente, at vi måske også skulle på Facebook . 

 

Endvidere spurgte Gorm Schmidt, hvortil turen på dette års Øresund Rund skulle gå. 

 
Per Haagensen fortalte om Øresund Rund. Turen starter i nærheden af Arken kunstmuseum i 

Køge. Køreturen foregår langs kysten. Et besøg på Koldkrigsmuseet er påtænkt. Medbragt frokost 

indtages ved Stevns Klint. Overnatning i Rødvig på Klinten med 3 retters middag og morgenbord. 

ca. kr. 1.000. Udsigt over havnen. Turen er ikke færdigplanlagt endnu. 

 
Ove Pedersen mente ikke, at man kan forvente aktivitet på hjemmesiden. Ove Pedersen er også 

medlem af Fiat-klubben, hvor det samme gør sig gældende. Nej tak til Facebook. 

 

Hanne Knudsen synes, at Facebook er en god ting. 

 

Lone Jørgensen spurgte, om hjemmesiden skal nedlægges, hvis Facebook bliver oprettet. Der blev 
svaret, at Facebook skulle være et supplement til hjemmesiden. 

 

Erik Steen Kristensen syntes, at hjemmesiden er vigtig for potentielt nye medlemmer, der ser, 

hvad vi som klub kan byde på. Han mente også, at idéen med at få klubben på Facebook er god, 

hvis man kunne få nogen til at passe den. 
 

Ove Pedersen advarede om Copyright. Det kan være farlig, da man uforvarende kan kommet til at 

bruge noget, som andre har ophavsrettigheder til. Klubben kan risikere et sagsanlæg. 

 

Bay savnede den tekniske dialog på hjemmesiden. I gamle dage fik man et svar, hvis man havde 

et spørgsmål. Hertil svarede Peter Jørgensen, at den nye og den gamle hjemmeside fungerede ens. 
Man skal bare gå ind i forum under den aktuelle fane. 

 

Per Haagensen oplyste, at svenskerne har et link fra deres hjemmeside til Facebook. Per 

Haagensen tilbyder at passe Facebook, hvis vi opretter en profil. Dette blev man enige om. Han vil 

kontakte Kristian Kaae, som sidste år oprettede en "prøve"Facebookside. Denne kan vel vækkes til 
live og bruges. Hanne Knudsen tilbød at være hjælper på Facebook. 

 

Ole Nørretranders syntes, at det er fint, hvis Per Haagensen vil påtage sig dette. 

 

Peter Böwadt mente, at vi måske kunne få nye medlemmer via Facebook. 

 
Birthe Mejlgaard komplimenterede arrangementet på Kastellet, som Per og Hjørdis Haagensen 

havde stået for. 



 
Hermed sluttede generalforsamlingen officielt. 

 

 

Referent: 

 
Hanne Fahrner 
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Formandens beretning: 

 

 

Indledning: 

Der er nu gået 1 år siden vi sidste gang sad her til vores årlige generalforsamling. Sidste gang skete 

der en stor udskiftning i bestyrelsen, i det vores daværende formand Peter Böwadt havde valgt at 

udtræde af bestyrelsen, og ligeledes ønskede vores mangeårige vest koordinator Bay, også at træde 

ud af bestyrelsen. Forinden havde vi fået ny udenlandskoordinator i skikkelse af Peter Nordahl, som 

tidligere var suppleant i bestyrelsen, så en ny suppleant skulle også vælges. Med andre ord, så var 

kun ca. halvdelen af den gamle styrke tilbage, og et næsten nyt hold skulle sættes i gang. 

 

Da uret ikke står stille og tiden konstant går, så skulle det nye hold sørge for at komme hurtigt og 

godt fra start. Vi fik konstitueret den nye bestyrelse, hvor jeg så blev valgt som ny formand. Af de 

nye i bestyrelsen blev det Per Haagensen som vores nye Øst koordinator, og Kristian Kaa som vores 

nye Vest koordinator, samt Henrik ”Havnefoged” som ny suppleant. 

 

Nu skulle vi så blot alle i arbejdstøjet og vise hvad vi kunne, og jeg må sige at med det hold under 

sig, er det ingen sag at være formand, da alle tog og har taget, en stor del i det arbejde der er i en 

bilklub som vores. Desværre måtte Kristian Kaa erkende, at han ikke havde den fornødne tid, det nu 

engang kræver at være koordinator i Vest som strækker sig over et stort område, og Kristian Kaa 

valgte derfor op til generalforsamlingen, at træde ud af bestyrelsen, dog med den intension, at han 

gerne ville arbejde videre med TR arbejdet, som en slags lokal koordinator i det nordjyske. Vi skal 

derfor i dag have valgt en ny Vest koordinator til at varetage den Jyske og Fynske del af landet.       

 

 

Lidt om klubben, antal medlemmer, økonomi, mm: 

Vore klub som snart runder de 41 år, lever stadigvæk i bedste velgående, hvor vi i dag har ca. 165 

medlemmer. Antallet af medlemmer har desværre generelt været faldende de sidste år, men det er 

ikke et særsyn hos os, men mere en generel tendens i hele landet og for alle bilklubber, hvilket vi 

også gennem Motor Historisk Samråd har fået bekræftet. Vi må nok erkende, at der mangler en ny 

ung generation som interesserer sig for de gamle biler fra dengang vi andre var unge, og det bliver 

nok svært at finde. Den nye og yngre generation, sværmer mere til bilerne fra 80erne, da de nok 

mere kan identificere sig med disse biler fra deres ungdom, end dem fra dengang farfar var ung. Vi 

må derfor nok erkende, at vi er en uddøende race, men skidt nu være med det, blot vi hygger os og 

har det rart, med at køre rundt i en gammel TR biler.  

 

Klubbens økonomi har det fint, så hvad det angår lever klubben også her i bedste velgående, men 

det er jeg sikker på at vores kasserer Jens Chr. kommer ind på senere i dag.   
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Arrangementer: 

I det forløbne år siden sidst vi sad her, har der været rigtig mange arrangementer som enten er 

afholdt i køresæsonen som ture og træf, eller uden for køresæsonen, som tekniske eller sociale 

sammenkomster. Tæller man dem alle sammen op, når vi til et samlet antal på 21 arrangementer, og 

fordelt ud over 12 måneder giver det et gennemsnit på næsten 2 om måneden, hvilket må siges at 

være rigtig godt. Desværre har de jyske medlemmer kun haft en lille andel af disse arrangementer, 

men det forventer vi at der i det kommende år bliver rettet op på. Kigger man på andre bilklubber af 

hhv. samme mærke som vores TR biler, eller helt andre bilmærker, kan vi glæde os over, at vi 

ligger helt i top med antal af arrangementer i klubregi, så det skal vi være stolte over, og noget vi 

gerne må prale af, når vi kommer rundt i landet. Det betyder også, at der på den måde, altid er er 

arrangement som passer netop det enkelte medlem, er det at køre i sin TR, at skrue på sin TR, eller 

at være social sammen med andre TR mennesker, er alene hvad det enkelte medlem selv har 

interesse for. 

 

Jeg vil ikke komme ind på de mange arrangementer, for som man siger, ingen nævnt ingen glemt, 

men jeg vil dog alligevel nævne vores 40 års jubilæum i juni måned 2015, på Johanneberg tæt ved 

Vordingborg, hvor vi alle havde en fantastisk weekend, hvor det sociale sammenhold, hyggen med 

hinanden, køre de skønne ture i landskabet, og danse vildt til 60er rock, i den grad var livskvalitet 

og balsam for sjælen. At så vejret bare var super, gjorde blot det hele endnu mere skønt. Det er en 

tur Karin og jeg ikke glemmer, og som står som en kanon skøn weekend.   

 

Tager man deltagerantallet på de forskellige arrangementer, så svinger det meget, men selv med få 

deltagere til et arrangement, har det alligevel generelt været en succes, og folk har hygget sig.     

 

Kigger vi frem i kalenderen, må vi konstatere at året 2016/2017 allerede nu vil byde på tilsvarende 

mange arrangementer sommer som vinter. Så det bliver igen et travlt TR år. 

 

 

Udland: 

I det forgangne år, skulle der have været afholdt det internationale træf i Danmark, med deltagelse 

fra hele Europa. Vi havde satset på ca. 140 biler, men desværre var tilmeldingen så lav at kun ca. 

halvdelen af ”billetterne blev solgt” så det resulterede i at vi desværre måtte aflyse.  

 

Med hensyn til det kommende internationale træf som afholdes i Toscana i Italien, til september har 

7 danske biler tilmeldt sig og tager turen til Italien. Samlet kommer der ca. 185 biler til dette 

arrangement, så det kan kun blive en kæmpe oplevelse for alle.  

 

 

Hjemmesiden: 

Vore hjemmeside har nu i den nye udgave fungeret i 1 år, og for dem som deltog i sidste års 

generalforsamling, kan de nok huske at vores hjemmeside blev flot præsenteret at Jan Nordstrøm 

som har forfattet og designet den.  
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Nu er der gået 1 år, og da jeg ligeledes fungerer som webmaster, da ingen desværre har meldt deres 

interesse for dette, skal jeg blot nævne at jeg løbende opdaterer denne, med hensyn til arrangement 

kalenderen, fotogalleriet, forum og alle de andre funktioner den har. Det er sjovt, jo mere man lærer 

hjemmesiden at kende at arbejde med den, men jeg må også erkende, at meningen med en 

hjemmeside, er at den skal fungere som et bindeled mellem medlemmerne, hvor man kan følge med 

hvad der sker, skrive hvis man har noget at fortælle, invitere til en uformel køretur, ja mulighederne 

er utallige. Desværre må jeg konstatere, at ud over at vores medlemmer Hans-Jørgen og Erik fra 

Munkebo, som har haft diverse reservedele til salg, hvilket også er en rigtig god måde at bruge 

hjemmesiden på, ja, så er jeg i princippet den eneste som er kommet med indlæg i den forgangne 

periode. Det kan betyde flere ting: 

1. Hjemmesiden indbyder ikke til dialog, da den er kedelig og besværlig at bevæge sig rundt i. 

2. Medlemmerne har ikke behov for en hjemmeside, da man klarer sig med Newsletter og 

opråb via mail omkring arrangementer. 

3. En hjemmeside er mere eller mindre forældet, da Facebook er et bedre medie at surfe rundt 

på når det gælder TR biler. 

4. Det kan også være at folk blot bruger den til at gå ind på og læse, og så ellers ikke foretage 

sig yderligere. 

Der er mange muligheder, og jeg kunne godt på denne generalforsamling tænke mig at høre jeres 

meninger, og hvad I syntes der er godt eller skidt. Det kunne jo også være, at man blot skulle lukke 

og slukke for hjemmesiden, og sige at det var det. Jeg har også den holdning at den tid jeg bruger på 

hjemmesiden, den kunne jeg lige så godt bruge på noget andet, hvis medlemmerne alligevel ikke 

bruger den. Lad mig høre jeres meninger senere i dag.  

 

 

Facebook: 

Det fører os over i emnet omkring Facebook, og hvad er det, og er det noget man skal gøre mere 

ved i TR regi. I forbindelse med at Kristian Kaa kom ind i bestyrelsen, kom han med det gode 

forslag, at det er Facebook som er fremtiden for en klub som vores. Alle andre i bestyrelsen var 

store spørgsmålstegn, og ingen var på Facebook, og dermed var det et ukendt land for alle. Nu hvor 

Kristian forlader bestyrelsen, vil jeg godt høre generalforsamlingen om vi i fremtiden i TR-Club.dk 

skal være på Facebook. I fald nogen mener det er en god ide, så skal der ligeledes findes en som 

brænder for det og som har forstand på Facebook, for ingen i bestyrelsen kan eller vil dette. 

Så her vil jeg ligeledes høre jeres mening senere i dag.   

 

 

Nye tiltag: 

I bestyrelsen prøver vi hele tiden at være på forkant med tingene, og finde de arrangementer som 

kunne tænkes at ville interesse medlemmerne mest muligt. Det er også skønt når medlemmer selv 

henvender sig og tilbyder at arrangere noget i TR regi. 

 

En anden ting er at vi i bestyrelsen vil bestræbe os på at man i Vest for nogle flere arrangementer 

stavlet på benene, og vores hensigt og plan er, at dette nok skal lykkes, nu vi får en ny Vest 

koordinator, og at vedkommende får hjælp at bl.a. Kristian Kaa i det nordjyske og at Hans og Tonni 

Holm ligeledes gerne vil hjælpe omkring det midtjyske. Så vi har stor tiltro til at dette lykkes. 
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En anden ting vi i bestyrelsen har talt om, det var et fælles Nordisk træf hvor nordmænd, svenskere 

og danskere skiftes til at afholde et årligt træf i de respektive lande. Danmark kunne så være det 

første sted, og fandt man et sted i nærheden af Frederikshavn, så ville det være centralt for alle 3 

lande at komme dertil. Her kunne jeg også godt tænke mig at høre generalforsamlingens holdning 

til dette.    

 

 

Afslutning: 

Med disse ord, vil jeg slutte min beretning, og jeg håber at vi langt hen af vejen er enige i der fleste 

ting og tiltag, og hvis ikke, er vi i bestyrelsen altid meget åbne for nye input både nu og løbende. 

 

 

 

 

 

Peter Jørgensen 

Formand 

17. april 2016 







Formand Næstformand Kasserer
Peter M. Jørgensen Ole Nørretranders Jens Chr. Fahrner
Tlf.:4021 7113. Tlf.: 4830 3345 Tlf.: 3963 0392
Mail: formand@tr-club.dk Mail: naestformand@tr-club.dk Mail: kasserer@tr-club.dk

Formanden har ordet:

Efteråret nærmer sig, og de sidste ture i vores TR biler nærmer sig inden de skal i stalden, og stå
frem til foråret igen titter frem. Selv om vejret har været lidt lunefuldt i år, så fik vi et tidligt forår
og en tidlig start på sommeren, så jeg er sikker på at mange har fået luftet deres TR biler en hel
del. For mit eget vedkommende har vi været flere gange i det svenske, i det jyske, samt rundt på
Sjælland, så den grønne TR3 og TR4 har fået slugt en hel del liter benzin til stor fornøjelse for både
driver og co driver.
Når jeg ser tilbage, så havde vi et fantastisk årstræf på Hjerting Badehotel, hvor vi var rundt i det
syd- og vest-jyske, hvor naturen er en del anderledes end den jeg normalt ser, midt på
Sjælland. Det var en stor oplevelse, at bo på et gammelt badehotel, og hvor ejeren fortalte os hele
historien om hotellet, på godt og ondt.
Ser vi fremad, så har vi stadigvæk nogle arrangementer som kræver kørsel i TR, det være, ind i
garagen og løvfaldsturen begge i oktober, samt sensommerturen i oktober måned. Vi skal heller
ikke glemme, at der i september måned drager 7 danske TR biler mod Italien, for at slutte sig til
mere end 200 andre TR biler i Toscana. Det bliver en stor oplevelse, som jeg gerne ville have været
med til, men desværre rækker tiden ikke til det i år.
Når vi nærmer os november, begynder så småt vinterarrangementerne at trænge sig på hvor det
første er den 13. november, hvor vi spiser Mortens And. December er der ingen arrangementer,
her tænker vi alle på jul, men igen i det nye år starter vinteraktiviteterne igen op.
Vores målsætning om at nå ud i alle krogene i det meste af Danmark, er noget vi arbejder på i
bestyrelsen. Som vi alle ved, så er Jylland et stort område, og Erik Steen har en stor opgave foran
sig, men der er heldigvis mange gode medlemmer, som gerne hjælper til, og vi kan også allerede
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nu mærke, at det er ved at løsne op flere steder, så det er en særdeles positivt udvikling vi er inde
i, og som Erik Steen har en stor del af æren af.
Når jeg deltager i de forskellige arrangementer i TR-klubben rundt i landet, så har jeg bemærket
at der er kommet rigtig mange nye ansigter med til vores arrangementer det sidste år eller to, og
medlemmer som måske ikke tidligere har været med, dette er meget positivt, og som viser at vi er
på rette vej.
Sidder man med spørgsmål, har man en god ide, eller ønsker man at lave en køretur, så kontakt
vores koordinatorer i øst og vest, de er altid friske til at hjælpe.
Hjemmesiden og Facebook, kører godt sammen, dog kunne flere godt skrive indlæg og andet på
hjemmesiden. Læs mere om hjemmesiden og Facebook andet sted i dette Newsletter.
Med disse ord, vil jeg slutte mit indlæg for denne gang og sige alle tak for en dejlig sommer, og at
jeg glæder mig til vinterens kommende arrangementer.
Mange TR hilsner
Peter Jørgensen
Formand

Internationale træf i Toscana, Italien:
Tid: 16-18. september 2016 i Italien.

I den mail, som blev sendt rundt til
alle medlemmerne af vores
udenlandskoordinator Peter Nordahl
den 7. november 2015, kan man læse
nærmere og arrangementet, herunder
programmet. Da tilmeldinger for
deltagelse er overskredet, kan der
ikke komme flere medlemmer med. Til
alles orientering er der 7 danske biler
som drager afsted, og vi skal hermed
ønske alle en rigtig god tur til Toscana.

Løvfaldsturen 2016I år er det Dansk Triumph Autobilklub, der står for
arrangementet, idet Løvfaldsturen går på omgang hvert år mellem Healey-, TR-,
MG- og DTAK-klubben. Alle fire klubber er således inviteret hvert år."

Tidspunkt: Søndag d. 2 oktober kl. 09:45
Mødested: Vi mødes på Roskilde havn kl. 09:45(Parkeringspladsen) og kører derfra kl.
10:00.
Indlagte stop: Elverhøj (Stevns), Lund Havn, Faxe Kalkbrud og Holtug
Slutdestination: Traktørstedet, Bøgeskoven (4660 Store Heddinge)

Turen tager os ned over Sjælland til Stevns, med holdt ved Elverhøj og ned Lund havn.
(Vi håber der er borde og bænke nok)
Derefter går turen til Faxe kalkbrud og Holtug for slutteligt at ende ved Traktørstedet
Gjorslev Bøgeskov.

Turen bliver omkring 100 km fra Roskilde til Traktørstedet. På Traktørstedet Bøgeskov kan der
indtages en kop kaffe eller en øl som man lyster.

Vi håber på et flot fremmøde og lunende efterårssol.

Tilmelding/yderligere kontaktoplysninger:
Jørgen Busch, DTAK region Sjælland

Mail: sjaelland@dtak.dk eller jebusch33@gmail.com

Link til traktørstedet:
http://traktoerstedet.dk/
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Kør i garagen Vest,

Tidspunkt: Den 2. oktober kl. 10.00
Mødested: Se teksten
Turen vil blive på ca. 100 km og foregå i området nord for Horsens Fjord med besøg på bl.a. Alrø,
som er en ø ude i fjorden, som kan nås via en dæmning. Vi mødes kl. 10.00 ved pendlerpladsen
ud for Danish Crowns store slagteri. Pendlerpladsen ligger modsat slagteriet ved den første
rundkørsel man møder, hvis man kører fra motorvejen ved Horsens Nord. Turen forventes at slutte
med lidt at spise i Horsens sejlklubs restaurant.
Tilmelding til Hanne og Peter på peter.bejerholm@gmail.com eller på tlf. 86752515.

Sensommertur på Sjælland:
Dato og tid: Søndag den 23. oktober, kl. 10.00.
Mødested: Stark – Bønnelycke , Industrivej 33, 4000 Roskilde.

Vi mødes hos Stark Bønnelycke, hvor
Stark er vært for en kop morgenkaffe, inkl.
lidt brød, smør mm.
Efter at have indtaget morgenkaffen, samt
det obligatoriske dækspark, begiver vi os
ud på en ca. 90 km lang køretur, som går
ad små veje op mod Frederikssund, hvor vi
tager broen over til Hornsherred. Her følger
vi ligeledes de små veje, og ser de skønne
landskaber.
Først på eftermiddagen gør vi holdt og
indtager den medbragte kaffe, og hvor
Karin og Peter medbringer den
hjemmebagte kage. For dem som ikke har
fået nok at spise til morgenkaffen hos

Stark, kan de medbringe en madpakke samt drikke, til eget forbrug. Efter indtagelse af kaffe og
kage, og evt. madpakke, begiver vi os igen ud på de snoede veje, hvor planen er, at vi sidst på
dagen, ca. kl. 16.00-17.00, nærmer os Lejre, hvor vi holder ind på Fasaneriet ved Ledreborg Slot
(Golf restaurant) på Skottehusvej 12, Lejre, og hvor vi skal indtage aftensmaden som består af
Mørbradgrøde med pommes frites og ris. Aftensmaden koster kr. 100,- pr. person med tillæg for
drikkelse, og hvor man hver især selv afregner med Fasaneriet på dagen. Da det er en specielpris
vi har fået, og maden lavet på forhånd, er der ikke mulighed for at vælge andre retter.
Efter at have indtaget aftensmaden, er dagens sensommertur slut, og vi begiver os hjem hver især.
Husk at medbringe kaffen og evt. en madpakke og drikke til midt på eftermiddagen, samt stole,
tæpper eller andet til at sidde på.
Tilmelding, som vil være bindende af hensyn til aftensmaden, skal være senest den 16.
oktober 2016 til Peter Jørgensen på pj@jorgensen-sonner.dk eller på tlf. 4021 7113.
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Årets Andespisning:
Årets Andespisning foregår søndag den 13. November, kl. 13.00.

Traditionen tro afholdes det igen i år i
festlokalerne på den gamle kaserne i Ringsted,
nærmere betegnet Garnisonen 36, 4100
Ringsted. Og 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 6.november

Klubbens hjemmeside:
Vores hjemmeside har nu været i gang i den udformning vi har nu, i ca. 1½ år, og jeg er løbende
inde og opdatere denne, ud fra kommende og afholdte arrangementer. Derudover indsætter vi
nyheder og invitationer som relaterer sig til vores TR biler,
Går man ind og tager en statistik på hvor mange som besøger hjemmesiden, så er der pænt
mange medlemmer som jævnligt og dagligt besøger hjemmesiden, men jeg må desværre
konstatere, at alt for få skriver i forum, alt for få skriver generelt på hjemmesiden, så skal vi
have den til at fungere helt optimalt, så kræver det at medlemmerne bruger den aktivt, og ikke
blot til at få informationer.
Ønsker man at komme med indlæg på hjemmesiden, og ingen koder har eller har forlist dem,
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.
Igen skal jeg opfordre medlemmerne, at hvis man har 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.

Webmaster.

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 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.
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Triumph TR-Club DK Facebook
Triumph TR-Club DK Facebook gruppen er nu oppe på 35 medlemmer, og er en offentlig gruppe,
alle kan følge . Facebook er en hurtig måde at få kontakt til personer der er interesserede i ældre
køretøjer som vores, herunder tekniske spørgsmål eller hjælp til samme, ligeledes er der lidt
appetitvækkere til vores arrangementer, med henvisninger til vores hjemmeside http://www.tr-
club.dk/
Er man på Facebook, er det blot at tilmelde sig gruppen Triumph TR-Club DK, og du får dermed
adgang til at skive og indsætte billeder.
Triumph TR Club Sweden er ligeledes på Facebook, her er det også muligt at tilmelde sig, gruppen
har 132 meddlemmer.

Billedet er hentet fra Facebook gruppen Triumph TR Club Sweden
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Koordinatorer:
Øst: Per Haagensen Vest: Erik Steen Udenlands: Peter Nordahl

Tlf.: 2799 6803 Tlf.: 7222 2251 Tlf.: 2016 7618
Mail: haagensenp@gmail.com Mail: : esk@klkristensen.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

Vedr. fælles TR-ture 2017
KÆRE ALLE

især jer, der bor mellem Padborg og Skagen og Nyborg og Blåvand

Andet steds i dette news-letter læser I om den forestående efterårstur søndag 2. oktober ”Kør
i Garage Vest”. Når den er løbet af stablen, er mulighederne for flere fællesture i år for os vest
for Storebælt nok ovre, så til alle, der kan den dag:

Slut op om turen
Hvad angår ture næste år i Jylland og på Fyn samt på mere eller mindre brofaste øer
dertil, så vil jeg gerne her opfordre jer alle til hen over vinteren at få idéer til ture, som vi i 2017
kan køre sammen og se hinanden til, hygge os sammen om og sparke lidt dæk til, ja, hvor vi
måske endda kan aflægge besøg på steder og hos personer, som vi kan lære noget af.

Det kan også være, I hører om ture, som en kollegaklub arrangerer, og som vi må deltage i.
Når I så har fået en idé, så lad mig det vide, og jeg vil efter bedste evne og mulighed
sammen med hver enkelt idémand forsøge at koordinere disse idéer, så vi sammen kan få
sammensat og publiceret et 2017-turprogram, som forhåbentlig vil tilgodese vor klubs vestegn
på en måde, så vi alle kan opleve at komme lidt ud i det blå på i hvert fald nogle af turene til
en fælles oplevelse, og alligevel ikke længere væk hjemmefra, end at vi vil kunne være
hjemme igen inden normal sengetid, uanset om vi bor i nord, syd, øst eller vest i vort område.

Erik Steen, Vestkoordinator, tlf: 24 25 07 68, e-mail: esk@klkristensen.dk
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Nyhedsbrev fra bestyrelsen 
Steen Rode-Møller, formand for Motorhistorisk Samråd 
  
Værd at vide inden du kører på ferie i dit gamle køretøj. 
  
Her i sommertiden er vi mange, der tager den gamle bil eller motorcykel og kører af sted på ferie. 
Det indebar før i tiden, at man skulle have en del dokumenter med, men der var ingen forhindringer i 
form begrænsninger mht. til udstødning og forurening. 
I dag er det anderledes. Mange europæiske byer har sat forskellige grænser for at begrænse smog, 
støj og almindelig forurening, og jeg vil anbefale, at hvis man er i tvivl, om man må køre ind i en 
større europæisk by med sit gamle køretøj, da at undersøge grundigt, hvad de enkelte byer har 
bestemt mht. bilers alder, brændstof, filter, vægt og antal hjul. I FIVA, som Motorhistorisk Samråd er 
medlem af, arbejder vi på en fælles EU-løsning med hensyn til zoner, der begrænser udledning af 
skadelige stoffer. Målet er, at undtage alle historiske køretøjer ældre end 30 år. 
  
I Danmark blev der i 2009/2010 ved lov indført begrænsninger i følgende byer: København (incl. 
Frederiksberg), Aarhus og Aalborg. Men begrænsningen gælder kun for dieseldrevne køretøjer over 
3,5T. Og så - det bedste af det hele:  "Historiske køretøjer registreret i Danmark eller i udlandet og 
som er ældre end 30 år", er undtaget. Det betyder, at den snak, der eventuelt kunne være om 
miljøbegrænsning for historiske køretøjer i større byer i Danmark, ikke vil kunne gennemføres uden 
at ændre loven. 
  
Mange ting rører sig indenfor vores interessefelt, og her nedenunder kan du læse om nogle af de 
vigtigste både interne og eksternt. Jeg vil ønske alle en god og sikker sommer, hvor vi alle til fælles 
glæde får luftet vores historiske og klassiske køretøjer.  
  
  
Konfirmations og bryllupskørsel 
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Michael Deichmann, Bestyrelsesmedlem i Motorhistorisk Samråd 
  
De sociale medier har svømmet over for nylig med glade billeder af de unge smukke konfirmander 
M/K og flere af billederne viser det ene spektakulære transportmiddel efter det andet, som de er 
blevet transporteret fra kirke og til fest i. 
  
Undertiden ser man også glade billeder fra bryllupper, hvor det samme gør sig gældende. 
Og hvis det er onkel med den fine gamle Ford eller fætter med den feeede US-bil, der som en glad 
gestus selvfølgelig stiller op og transporterer nevøen eller kusinen hhv. er der fred og ingen fare! 
Men kommer vi ud i fjernere slægtsled eller bekendtskabskredsen og man tager sig betalt for at 
bruge et par timer på at vaske, polere og støvsuge køretøjet, bruge en time på at køre frem til 
brudens adresse, en time på selve ceremonien med efterfølgende familiekram og kast med 
fødevarer osv osv – inden man ser sig om kan man jo nemt bruge 5-6 timer på sådan en tur, ja så er 
det en helt anden sag. 
Det betragtes nemlig af myndigheder og forsikringsselskaber som erhvervsmæssig personbefordring! 
  
Det er limousinekørsel og det fordrer licens fra kommunen (taxabevillingsnævnet), erhvervskørekort 
og en masse forsikringer. 
  
Vi har Gud ske lov ikke hørt om sager eller uheld – men det kan få ganske alvorlige konsekvenser hvis 
det går galt. Vi kan derfor kun råde vores medlemsklubbers medlemmer til at tænke sig rigtig godt 
om. Hold jer til den nærmeste familie og venner hvor det kan gøres som en gave. 
  
  
Formandsskifte i Motorhistorisk Samråd 
Orientering fra bestyrelsen i Motorhistorisk Samråd 
  
Motorhistorisk Samråds formand, Søren Jacobsen, besluttede 31. marts at træde tilbage som 
formand. I forbindelse hermed udsendte han en orientering i bestyrelsens navn. Det var uheldigt, da 
bestyrelsen intet vidste herom. 
 
For et år siden havde MhS et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor der blev oprettet en 
næstformandspost for at aflaste formanden, som i kortere eller længere perioder ikke havde 
mulighed for at varetage formandspostens arbejdsopgaver. Dette har umiddelbart ikke vist sig 
tilstrækkeligt og har desværre resulteret i, at presserende sager gang på gang er blevet udsat, til stor 
skade for MhS arbejde. 
Bestyrelsen og Søren Jacobsen er i bund og grund fuldt ud enige om, hvad vores fokus er, og en 
eventuel uenighed er alene grundet i udmøntningen af disse fokusområder. 
 
Men det betyder ikke, at arbejdet pludselig standser her. Det arbejde, som Søren har været med til 
at sætte i gang, og brugt megen energi på, bliver nu fortsat med andre kræfter. Målet er stadig det 
samme. 
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Søren Jacobsen for hans indsats som formand gennem de 
sidste 4 år. 
 
Tidligere næstformand, Steen Rode-Møller, er blevet konstitueret som ny formand og ved et 
efterfølgende bestyrelsesmøde valgt som formand. 
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Motorhistorisk Samråd sætter forslag om fast importafgift i bero 
Orientering fra bestyrelsen i Motorhistorisk Samråd 
  
Gennem et udvalgsspørgsmål stillet af Liberal Alliance vedr. import og afgiftsberegninger på 
veterankøretøjer har SKAT oplyst skatteminister Karsten Lauritzen om de seneste importtal. Som en 
konsekvens af disse nye tal sætter veterankøretøjsklubbernes organisation, Motorhistorisk Samråd, 
sit hidtidige forslag om en fast enhedsafgift på veterankøretøjer i bero. 
  
"De nye tal er en del højere end de tal vi tidligere fik fra SKAT og som lå til grund for de beregninger, 
vi tidligere meldte ud med" lyder det fra Samrådets bestyrelse. 
  
Vores oplysninger om importen er baseret på oplysninger vi har fra SKAT fra 2012, hvor der blev 
importeret omkring 700 køretøjer årligt. Vi har også ved selvsyn hos SKAT i Høje Taastrup kunnet 
konstatere hvor omstændelig SKATs manuelle sagsbehandling er på området, og har derfor haft en 
formodning om et væsentligt ressourceforbrug til disse beregninger. 
  
For at få klarlagt de helt konkrete tal fik vi med Liberal Alliances hjælp udfærdiget et 
udvalgsspørgsmål til Skatteminister Karsten Lauritzen. I svaret har SKAT opgjort importen for de 
seneste 3,5 år, hvilket er den periode hvor det Digitale Motorregister (DMR) har eksisteret. 
Nøgletallene viser, at der er importeret i alt 3.957 køretøjer i perioden, 1131 køretøjer i gennemsnit 
om året, og at der for disse er betalt i alt kr. 64.832.530. Dette giver en gennemsnitlig afgift per 
veteranimport på kr. 16.384. 
  
SKAT giver samtidig svar på deres vurdering af ressourceforbruget på området, som de ifølge 
udvalgssvaret vil vurdere til at udgøre 2,5 årsværk per år. 
  
Der kan være visse tal i SKATs opgørelse, der ikke er medtaget, herunder de beregninger som SKAT 
må foretage, men som ikke fører til en afgiftsbetaling og de gange, hvor der må foretages samme 
beregning flere gange på samme køretøj. 
  
Det eksisterende regelsæt for import af køretøjer er uigennemsigtig og adskiller sig på flere områder 
fra beregning af import af de biler og motorcykler, der er nyere end 35 år. Gennem flere år har vi 
kunnet konstatere, at fastsættelsen af registreringsafgift er ugennemsigtig, administrativt besværlig 
og vilkårlig, når det gælder veterankøretøjer. Systemet virker også skævvridende og modvirker i visse 
tilfælde intentionerne i lovgivningen. 
  
Motorhistorisk Samråds konklusion er, at på baggrund af de tal der på det seneste er oplyst fra SKAT, 
vil finansieringen som en fast enhedsafgift, ikke for indeværende være en økonomisk farbar vej. Det 
betyder på ingen måde, at Motorhistorisk Samråd opgiver ideen, tværtimod. Vi fortsætter med at 
afdække andre muligheder for finansiering, en fornyet efterprøvning af tallene og en dialog med 
vore samarbejdspartnere både på Christiansborg og blandt vore ligesindede organisationer. 
  
"Da SKATs nye tal fortæller os at en udgiftsneutral finansiering for indeværende ikke er en mulighed, 
vil vi nu gå tilbage til ministeren og til vores politiske samarbejdspartnere for sammen med dem at 
finde en løsning. Der udestår stadig en række udfordringer på området, udfordringer, som tydeligvis 
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kun er blevet endnu større med de nye oplysningerne om hvor mange millioner, det ser ud til at 
dreje sig om" siger Steen Rode-Møller, formand for Motorhistorisk Samråd. 
  
  
Historiske plader til last- og varevogne 
Michael Deichmann, Bestyrelsesmedlem i Motorhistorisk Samråd 
  
Da ordningen for historiske nummerplader blev udvidet til at omfatte 2 bogstavsplader 
indskrænkede SKAT samtidig ordningen til kun at omfatte personbiler og motorcykler. Dette var en 
ren intern beslutning i SKAT, der ikke fremgår af hverken lov eller bekendtgørelse, og den har siden 
givet anledning til en del frustrationer. 
  
En sej jyde lod sig ikke spise af med SKATs standardafvisning, men klagede over at han ikke i henhold 
til forvaltningsloven bestemmelser, havde fået en individuel behandling, men blot et standardsvar. 
Sagen blev ført helt til Landskatteretten, som gav klager medhold! 
SKAT må ikke afvise et andragende om historiske plader uden at der har været en individuel 
behandling af hver sag, og da det pågældende køretøj, en brandbil fra 1939, skulle have historisk 
korrekte sorte plader, var der ingen tekniske eller økonomiske begrundelser for afslaget (Gule 
plader, som ikke tilbydes pt., kom først i 1950). 
 
 
SKAT har nu ændret det interne "styresignal" således at last- og varevogne indregistreret 1. gang før 
1. juli 1950 (hvor gule plader blev indført), kan nu igen få historiske plader. 
  
Kommer der så også gule plader, traktorplader mm? 
Der er røre i andedammen kan jeg sige – følg med på vores hjemmeside og især Facebookside. 
  
  
Motorhistorien får UNESCOs blå stempel 
Niels Jonassen, Bestyrelsesmedlem i Motorhistorisk Samråd 
  
Søndag 5. juni vil der komme et usædvanligt stort antal historiske motorkøretøjer ud på vejene. Det 
er Motorhistorisk Køredag, hvor de mange som interesserer sig for historiske motorkøretøjer vil 
mødes til træf eller køreture overalt i landet. 
  
Den motorhistoriske køredag får i år en særlig betydning, fordi den internationale organisation for 
motorhistoriske klubber, FIVA, har udnævnt året til motorhistorisk år. Det er dels for at fejre at FIVA 
bliver 50 år og dels for at markere den store betydning som motoriseringen har haft for udviklingen i 
det 20. århundrede. Uden motorkøretøjer havde verden på godt og ondt set meget anderledes ud. 
  
I de senere år har UNESCO tildelt en række historiske monumenter status af historisk verdensarv. 
Herhjemme gælder det f.eks. Kronborg, Jelling-stenene og Roskilde domkirke. I år har UNESCO 
meddelt at organisationen stiller op som protektor for det motorhistoriske år. 
  
UNESCOs protektorat af det motorhistoriske år er et tegn på en voksende anerkendelse af 
motoriseringen og motorkøretøjer som en væsentlig del af det 20. århundredes kulturhistorie.  En 
kulturhistorie som de ca. 100 historiske bil- og motorcykelklubber, der i Danmark er samlet i 
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Motorhistorisk Samråd, værner om og bevarer helt uden udgifter for det offentlige. Ikke alene er de 
gamle køretøjer til glæde for deres ejere, de glæder andre, når de som på den motorhistoriske 
køredag kan ses på gader og veje. Desuden bliver en betydelig del af de sidste 100 års kulturhistorie 
bevaret af de godt 30.000 mennesker, som her i landet bruger penge og fritid på at restaurere og 
bevare gamle motorkøretøjer. 
  
  
FIVA fylder 50 I år 
Henning Thomsen, Bestyrelsesmedlem i Motorhistorisk Samråd 
  
Den internationale organisation for historiske køretøjer, FIVA, fejrer sin 50 års fødselsdag i år. 
Organisationen blev stiftet i Paris af europæiske veteranbilklubber, der erkendte, at man var nødt til 
at stå sammen, idet mange regler og love blev vedtaget på internationalt plan og senere i de 
respektive lande, hvor det ofte var for sent at tage til genmæle, når det allerede var vedtaget i f.eks. 
EF/EU. 
  
Danmark var medlem fra et meget tidligt tidspunkt. Først var det Dansk Veteranbil Klub (DVK), der 
repræsenterede de danske interesser. Dengang var der meget få andre veteran køretøjsklubber, så 
ligesom DVK påtog sig opgaven med at forhandle om gunstigere forhold med de danske 
myndigheder, var det også naturligt, at DVK egenhændigt påtog sig opgaven i FIVA. 
Efterhånden blev der dannet mange nye klubber, både generelle klubber, der dækker alt fra 
knallerter, biler til traktorer, men også mærkeklubber der kun varetager interesserne for et bestemt 
mærke, eller blot 1 bestemt model. Denne mangfoldighed blev kimen til at danne en fælles dansk 
organisation, Motorhistorisk Samråd, MhS, der skulle varetage alles interesse, herunder også 
medlemskabet af FIVA. 
  
I dag tæller MhS over 100 forskellige klubber, med mere end 33.000 medlemmer. 
MhS' danske repræsentant i FIVA, Henning, at vigtigheden af et medlemskab af FIVA er mindst lige 
så vigtigt i dag som det var, da FIVA blev startet for 50 år siden. 
Nu er det andre ting, der presser på, som fælles regler for periodisk syn, fartskrivere i lastvogne, 
miljøzoner og ikke mindst en fælles definition for, hvor gammelt et køretøj skal være, for at det kan 
betragtes som historisk (30 år).  Emner man slet ikke tænkte på for 50 år siden, hvor man tog det 
som en selvfølge, at man kunne bevæge sig frit med sin veteranbil og -motorcykel. 
Der er konstant emner, som skal bearbejdes, så vi ikke pludselig mister retten til at benytte vore 
gamle køretøjer på offentlig vej. Derfor har FIVA også set sig nødsaget til at ansætte en lobbyist, der 
har til opgave i Bruxelles at holde øje med, hvad der rører sig, og som kan påvirke vores hobby. For 
at være på forkant med lovgivningen, har FIVA udarbejdet et netværk, hvor medlemmer af EU 
Parlamentet, som har en personlig interesse i historiske køretøjer mødes jævnligt. Det giver FIVA 
lettere adgang til nogle politikere, der forstår sig på vores hobby, og derigennem ofte har en direkte 
adgang til de forskellige udvalg. 
  
Julibumsåret fejres på mange måder. Således har UNESCO godkendt året som "World Motor 
Heritage Year", hvilket er en bedrift i sig selv, idet UNESCO normalt forholder sig til bygningsværker 
af forskellig art. Det indebærer, at FIVA har udpeget visse FIVA arrangementer som værende en 
vigtig del af UNESCO's historiske år. Ved disse arrangementer vil en FIVA observatør udpege den 
"bedst bevarede bil". De respektive vindere vil så blive inviteret til et FIVA arrangement der 
kulminerer i Paris, hvor de inviterede vil konkkurere om den endelige pris. 
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Det er i øvrigt ikke mange år siden, det kun var det mest originale og som nyt restaureret køretøj, 
der blev givet præmier til. 
Det gøres stadig, men nu er det højeste mode at præmiere et køretøj, der står helt originalt - og selv 
om lak og læder ikke er perfekt, at benytte disse ved arrangementer. Selv på internationale 
auktioner ser man "ladefund", der ofte indbringer ejeren mere, end en til 100% restaureret af 
samme model. 
  
Vores hobby er nået ud til et langt bredere publikum. I dag findes der populære TV programmer, 
hvor man følger opkøbere på jagt efter sjældne køretøjer. 
Enhver film/TV serie der foregår tilbage i tiden, vil ikke virke autentisk, hvis ikke netop køretøjerne 
var fra samme periode eller ældre. Det kan kun lade sig gøre, fordi produktionsselskaberne har 
agenter, der finder de rigtige køretøjer blandt danske klubmedlemmer. 
  
FIVA opfordrede for nogle år siden sine medlemmer til at arrangere en National Historisk 
Køretøjsdag. Det tog MhS op og dette fejres altid i Danmark på Grundlovsdagen. Ideen var, at få så 
mange historiske køretøjer ud at rulle på en og samme tid, så andre borgere ville have rig mulighed 
for at beundre køretøjerne overalt, hvor man har aftalt at mødes. Det er blevet en fast tradition i 
over 10 år. Man kan læse om de forskellige mødesteder andetsteds i Nyhedsbrevet.  
   
Et hjertesuk 
  
Selv om man må sige, at langt de fleste klubber allerede er medlem af MhS og derigennem også af 
FIVA, undrer det Henning Thomsen, at nogle klubber bevidst vælger at stå udenfor fællesskabet. 
Det lobbyarbejde FIVA udfører i EU og som MhS gør i Danmark kommer os alle til gode, uanset om 
ens klub er medlem af MhS eller ej, men lobbyarbejde koster penge, så er det ikke kun rimeligt, at 
alle der nyder disse goder også er med til at yde dertil? Siger Henning Thomsen. 
Det koster kun kr. 23 om året pr. klubmedlem at være medlem af MhS og derigennem FIVA, det 
svarer til 2 liter benzin. Kan det virkelig passe, at man ikke vil betale 2 liter benzin for at bevare 
retten til at benytte vores historiske køretøjer? Og med i prisen får klubberne oven i købet forskellige 
forsikringer, der for den enkelte klub kan koste lige så meget pr. medlem. 
  
  
Motorhistorisk Køredag 2016 
Johnny B. Rasmussen, sekretariatsleder i Motorhistorisk Samråd 
  
Såvel store etablerede initiativer fra professionelle arrangører, som mindre private arrangeret af 
klubberne byder på en bred vifte af arrangementer på denne dag. 
  
Motorhistorisk Samråd har spurgt klubberne i samrådet om hvor de kører hen i år, og vi skal her 
forsøge at danne et lille overblik for dagens aktiviteter, så man kan se, om ikke der findes et tilbud, 
der passer til en selv. 
  
De to store arrangementer på dagen, er nok primært det, der afholdes af Veteranposten og Dansk 
Vintage Motor Club på godset Wedelslund, vest for Århus, (Wedelslundvej 2, 8464 Galten) og 
Klassisk Køredag der afholdes i Sorø by, med Dansk Veteranbil Klub, Veteranmotorcyklens Venner og 
Sjællands Motorveteraner som tovholdere sammen en række lokale aktører. 
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Arrangementet på Wedelslund foregår fra 9-17, hvor omkring 2.000 køretøjer af alle slags gæstede 
det smukke gamle gods sidste år. Flyopvisning og mange forskellige køretøjer vil kunne opleves. En 
lang række af de klubber der er tilsluttet MhS vil være at finde på Wedelslund.  
  
Også i Sorø vil der være mange MhS-klubber at finde. Her er arrangementet lagt an på at forskellige 
klubber arrangerer køreture på dagen, der så ender i den gamle Sjællandske købstad. Omkring byens 
torv, og i Sorø Akademis have afholder det lokale bymuseum, Idrætsefterskolen med flere, en række 
tiltag dagen igennem, der giver en god oplevelse for hele familien. Se mere om det gratis 
arrangement på www.klassisk-koeredag.dk 
  
I Nordjylland kører Midtvendsyssel Veteranklub en tur ad smukke omveje, til Café Marinaen i 
Frederikshavn, hvor de vil indtage frokosten. Andet steds i det nordjyske afholder Mustang Club of 
Denmark et "Himmerlands Cruise", der starter ved motorvejen og fører deltagerne til Aars, hvor der 
afsluttes. Der er tilmelding til "Himmerlands Cruise" på Mustangklubbens hjemmeside senest den 
31. maj. 
  
I Roskilde kan man komme "Ringen Rundt" med initiativtagerne bag den navnkundige gamle 
racerbane. For kr. 100,- vil der være adgang for biler ældre end 30 år, og der er nødvendig tilmelding 
via Visit Roskildes hjemmeside. 
  
Traditionen tro afholder Danmarks Tekniske Museum i Helsingør også Fars dag. Der foregår en 
mængde teknik relateret på dagen, se mere på museets hjemmeside. Også i Helsingør er der, fra kl. 
13, træf for klassiske biler på Kulturhavnen. 
  
Et andet privat initiativ foregår på Ærø Hotel, som igen i år inviterer til en hel weekend med 
Amerikaner og Veterantræf. Indtil videre op mod 80 køretøjer meldt sig til, blandt andet en stribe fra 
Mercedes Benz klubbens Pagode afdeling, sammen med Mazda Rx klubben og en lang række andre, 
se mere på www.aeroehotel.dk. 
  
Rootes klubben holder til ved Assens i år, da de i forbindelse med træffet og generalforsamlingen 
skal fejre deres 25 års jubilæum. TR-Club.dk starter også for sig selv, det gør de lidt utraditionelt med 
morgenkaffe og operasang, hos deres medlemmer Karin & Peter Jørgensen, på Hovmarksvej 17, 
4100 Ringsted – Alle Triumph'er er velkommen, når bare man har tilmeldt sig inden 29. maj (se mere 
på www.tr-club.dk). Klubben kører op ad dagen til Klassisk Køredag i Sorø. 
  
Dansk Veteranbil Klubs såkaldte "mødesteder", deltager i mange af de andre arrangementer, men 
mødestedet i Klippinge arrangerer også deres egen tur, den går "I Gøngehøvdingens fodspor". 
  
På Flakhaven midt i Odense, vil man også kunne opleve de gamle historiske køretøjer i løbet af 
dagen. 
  
Der arrangeres også en køredag for medlemmerne i Dansk Militærhistorisk Køretøjsforening. Der er 
et weekend arrangement omkring Ejbybunkeren på Jyllingevej i Rødovre, og et Sønderjysk 
arrangement. I det Sønderjyske kan man læse om en tur på www.groenkoeredag.dk, det er en tur 
der starter på Flyvestation Skrydstrup, tager kortegen over Andholm, via færgen til Als og ender i 
Sønderborg. 
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Lidt længere vestpå, har Vestjysk Motorveteran Klub, slået sig sammen med vennerne i Tønder 
Veteran Klub. De mødes alle på Tønder Flyveplads mellem kl. 14 og 16. Man kan køre med på VMK's 
tur til Tønder, hvis man er klar til afgang fra Esbjerg kl. 9.30 eller fra Ribe kl. 10.00, deres tur bringer 
dem til frokost, på det smukke Sejerslevgaard ved Højer. 
  
  
Årsmøde 2016 
Johnny B. Rasmussen, sekretariatsleder i Motorhistorisk Samråd 
  
Motorhistorisk Samråds generalforsamling, også kaldet årsmødet, finder i år sted på Comwell Hotel i 
Middelfart, lørdag den 19. november 2016. Indkaldelse og dagsorden vil blive udsendt ifølge 
vedtægterne, senest 4 uger før. 
  
  
Med venlig hilsen 
  
Bestyrelsen 
Motorhistorisk Samråd 
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Nyhedsbrev August 2016 

   

Konstruktivt møde med Færdselsstyrelsen 
Nyt fra Motorhistorisk Samråd ved Jørgen Kjær 
 

 
 
Til medlemsklubberne i Motorhistorisk Samråd 
 
Bestyrelsen for Motorhistorisk Samråd ønsker et højt informationsniveau for 
medlemsklubberne med flere. 
Det har vi hidtil søgt at holde gennem blandt andet 4 årlige uddybende nyhedsbreve til alle 
medlemsklubber, gennem vores hjemmeside og Facebook samt et månedligt nyhedsbrev i 
klassikermagasinet VeteranPosten. 
Fremover vil vi også sende det månedlige nyhedsbrev, der bringes i VeteranPosten, til alle 
medlemsklubberne, der frit kan anvende det i klubblade, på hjemmeside eller Facebook. 
 
Nyhedsbrevene bliver sendt til de to kontaktpersoner der i dag står i vores kontaktdatabase. 
Har klubben et ønske om at jeres redaktør også kommer på listen over modtagere, bedes man 
sende navn og mailadresse til sekretariatet. 
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Vi håber at dette vil være med til at opdatere medlemsklubberne om de mange aktiviteter og 
tiltag, som Motorhistorisk Samråd beskæftiger sig med. 
  
Det første af denne nye type nyhedsbrev til medlemsklubberne står her under. 
  
Med venlig hilsen 
Jørgen Kjær 
Motorhistorisk Samråd 
 
  
   

Konstruktivt møde med Færdselsstyrelsen 
Motorhistorisk Samråd har netop afholdt et konstruktivt møde med Færdselsstyrelsen med 
baggrund i et høringssvar angående ombyggede køretøjer. Motorhistorisk Samråd er 
høringsberettiget part i forbindelse med udkast til nye love, bestemmelser, direktiver og 
regelsæt. 
  
Det nye regelsæt 
-Det er en klar fordel, når det drejer sig om gamle køretøjer, som desværre ofte bliver glemt 
eller overset, når der sker lovændringer - eller som her: en sammenskrivning af det 
eksisterende regelsæt, hvor det berører kravene til køretøjer med konstruktive ændringer. 
Tidligere har det været således, at skulle man søge oplysninger om f.eks. bremser, skulle man 
søge et sted, om styretøj et andet sted og om bærende dele et tredje sted. Og sådan var det 
også for motorcyklers vedkommende, fortæller Steen Rode-Møller, der er formand for 
bestyrelsen i Motorhistorisk Samråd. Han fortæller videre, at man i det nye regelsæt, derimod 
har samlet alle relevante informationer og bestemmelser; i første del om biler og i anden del 
om motorcykler. Overordnet set er der ikke ændret meget i selve teksten, men den er nu 
blevet gjort overskuelig for såvel ejere som synshaller. 
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Et afklarende møde 

-Motorhistorisk Samråd havde hen 
over foråret afgiver svar ad flere omgange til regelsættet, men umiddelbart syntes vi ikke, at 
vi havde fået svar nok på vore interessepunkter. Vi havde derfor samlet vore fokusspørgsmål i 
en skrivelse til Færdselsstyrelsen og bedt om at få et møde med dem. Og det var så det møde, 
vi havde den 10. august. 
  
Vigtigt ved fremstilling til syn 
-Da mødereferatet endnu ikke er godkendt af begge parter, er det for tidligt at gå i detaljer 
med de konkrete svar, men så snart de foreligger, vil de blive offentliggjort og kommenteret 
fra MhS side. Jeg kan dog røbe så meget, at mange af de bekymringer mange har haft i 
forbindelse med fremstilling til syn af f.eks. en importeret bil med gammel ombygning, en bil 
med chassisramme, men med et andet karosseri på og mange andre eksempler, er der to helt 
essentielle regler, man skal følge, forklarer Steen Rode-Møller. 
Den første er, at det er fremstillerens pligt at fortælle om køretøjet er ombygget, hvis det ikke 
fremgår af papirerne. Det andet - og det er mindst lige så vigtigt: Hvis køretøjet er ombygget, 
skal man forsøge at gøre gældende ved hjælp af fotografier, gamle papirer eller andet der kan 
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dokumentere at køretøjet tidligere har været godkendt med ombygningerne. 
  
Misvisende registreringsdato 
-Vi talte også om det uhensigtsmæssige i at et køretøj, hvis oprindelige indregistreringsdato er 
ukendt, bliver "dømt" til at være indregistreret 31/12. Dette kan være meget uheldigt al den 
stund, at mange bil- og motorcykelfabrikker benytter/benyttede sommeren til at skifte til 
næste års model, uagtet årgangen (selvfølgelig) fortsætter året ud. Men hvis der er sket store 
ændringer i forhold til den nye model med f.eks. ABS bremser, airbags eller for ældre biler 
ratlås, blinklys, sikkerhedsseler osv. risikerer man at skulle ændre sin måske historisk korrekte 
bil til noget historisk ukorrekt. Vi bad derfor repræsentanterne fra Færdselsstyrelsen om igen 
at kontakte SKAT og ændre deres praksis, således at køretøjer med ukendt første 
registreringsdato, i stedet bliver sat til den 1/1 i det pågældende år. 
  
Færdselsstyrelsen flytter 
-Afslutningsvis er det vigtigt at påpege, at netop Færdselsstyrelsen er under forlægning fra 
København til Ribe. Men de allerfleste af de erfarne medarbejdere flytter ikke med. Faktisk er 
det kun kontorchefen, som har mere end 25 år i ministeriets ressortområde, som flytter med. 
Det var for os tre fra Motorhistorisk Samråd et meget givtigt møde. Vi vender tilbage med 
flere detaljer så snart de foreligger, lover Steen Rode-Møller.  
  
  
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
Motorhistorisk Samråd. 
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