TR CLUB DK
Newsletter

Nummer 1

Januar 2017

Formanden har ordet:

Vi skriver nu 2017, og jeg håber at alle er kommet godt ind i det nye år. Det gamle år som vi lige
har forladt, bød på mange TR arrangementer, og det var dejligt, at der alle gange var en generel
god tilslutning, og at alle hyggede sig. Det TR år 2017, vi nu har taget hul på, vil også byde på
rigtig mange og gode arrangementer. Her i den kolde tid tager vi fat allerede den 10. januar hvor
vi skal se og tale med 3 rigtig gode racerkørere, som bruger al deres tid på at køre klassisk race,
og det med mange pokaler til følge. Herefter går det slag i slag over vinteren med flere andre
arrangementer, og når foråret nærmer sig, og bilerne igen skal ”på asfalt” tager vi hul på
køresæsonen med ture i indland og i udland. Årets højdepunkt er som altid årstræffet, som sidste
år foregik på Hjerting Badehotel i det vestjyske, så i år har vi valgt at årstræffet skal foregå på det
sjællandske, som man kan læse andet steds i dette Newsletter. Et andet højdepunkt er det
internationale træf i september som i år skal være i Dijon i Frankrig, og hvor de 7 pladser Danmark
havde fået tildelt, allerede efter 14 dage var udsolgt. For mit eget og Karins vedkommende, vil vi
prøve at komme med på så mange ture i det hjemlige som det er os muligt, og vi har ligeledes
planlagt et par ture til vores naboland Sverige, som vi syntes er et utrolig dejligt land at køre TR
i. Det internationale træf springer vi over og lader andre komme afsted, og køre de ca. 12-1400
kilometer ned igennem Europa til Dijon. Vores Generalforsamling holder vi igen på den gamle
kasserne i år, men som noget nyt, har vi valgt at lade Carsten Frimodt komme og holde foredrag
om sin tid som racerkører og TR kører. Vi håber at vi på den måde kan lokke endnu flere
medlemmer til at troppe op på generalforsamlingen. Generalforsamlingen er også lagt sidst i april
måned, så vi håber mange vil komme kørende i deres TR biler.
Hjemmesiden prøver vi til stadighed at holde opdateret, så alle medlemmerne kan holde sig ajour
med hvad der sker i klubben, samt komme med indlæg af teknisk eller almen art samt om køb og
salg af TR relaterede effekter. Desværre er der ikke mange som skriver indlæg eller andet på
hjemmesiden, men vi kan dog se på de statistikker, som hele tiden følger med, at der er rigtig
mange som gør brug at hjemmesiden, og det er jo dejligt at konstatere, men igen kom med et
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indlæg, eller et forslag til en
køretur. I forbindelse med
hjemmesiden er vi også på
Facebook og det har også været
dejligt at se, at der løbende
kommer flere og flere venner på
denne del af TR klubben.
Omkring Vest, som dækker
Jylland og Fyn, har vores Vest
koordinator Erik Steen en stor
opgave, da afstandene i
hovedlandet er meget større end
på Sjælland, og det er derfor
forståelig at folk ikke vil køre
flere hundrede kilometer for at
komme til et arrangement.
Heldigvis har Erik Steen
formået at få en masse hjælpere
på sidelinjen og som aktivt
tager del i at hjælpe Erik Steen
i den store opgave det er at få den del af TR Danmark til at fungere så optimalt som ønskeligt.
Der skal derfor lyde en kæmpe tak til alle disse hjælpere.
På Sjælland er det måske lidt lettere at samle tropperne, da afstandene ikke er så store, som
i det Jyske, men derfor vil vi også gerne på Sjælland gerne variere arrangementerne, så de
kommer til at foregå forskellige steder på Sjælland. Skulle nogen have gode ideer til et
arrangement eller en køretur, så kontakt vores Øst koordinator Per Haagensen, så giver han
gerne en hjælpende hånd med dette.
Uanset hvor i landet du bor, og hvad du mest brænder for, det være sig køreture, tekniske
møder eller noget helt andet, så kontakt vores koordinatorer, så hjælper vi meget gerne til med
dette. I skal alle vide, at bestyrelsen er til for jer, og jo mere I hjælper og informerer os om
ønsker og behov, ris eller ros, jo bedre bliver vores TR klub.
Sidst jeg var sammen med et af klubbens rigtig gamle medlemmer (læs har været medlem rigtig
længe) Erik Sørensen fra Fyn, sad vi og talte lidt om, hvad kunne man tænke sig, og hvad skal
vi arrangere, og så kom Erik Sørensen med den ide, at lave et træf, hvor vi mødtes med og i
vores kære TR biler ved en kro, et hotel, eller et vandrehjem, stedets placering og antal stjerner
skulle ikke være så vigtig, vigtigheden skulle være at der var råhygge og atmosfære. Når vi så
var kommet lørdag, og have parkeret vores TR biler, og satte vi os alle sammen ned og talte
gamle dage, og om alle de ture nye som gamle medlemmer har deltaget i. Denne sociale snak
krydret med en masse god mad og måske en god vin eller øl, så kunne vi sidde og tale den
lange nat, og først starte vores TR biler op igen om søndagen efter at morgenmaden var indtaget.
Ideen syntes jeg er rigtig god, og Erik Sørensen og jeg har aftalt, at dette må vi arbejde videre
med, så måske pludselig, så skal vi alle til træf om gamle minder i TR bilerne.
En af mine kæpheste, som jeg håber jeg må få mere tid til at gøre noget ved, er et nordisk træf
med deltagelse af Norge, Sverige og Danmark, og som jeg kunne tænke mig skulle være over
en weekend fra fredag til søndag, og med start i Danmark, og ellers fremadrettet gå på skift
landene imellem.
Som den altid skarpe TR læser, kan du /I nok se at der bliver nok at se til, for os TR kørere i
året 2017, så husk at skifte olie på din TR, køb en ny hat til fruen og måske en kasket med
TR logo til dig selv, så både fruen, din TR og dig selv er klar til hele 2017. Så vil du ud og køre
så trop op, mulighederne er mange.
Mange til hilsner

Peter Jørgensen
formand.
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Vedr. fælles TR-ture 2017
Hvad angår TR-ture i 2017 i Jylland og på
Fyn samt på mere eller mindre brofaste øer
dertil, så vil jeg gerne her i årets første
newsletter gentage min opfordring til jer alle:
Brug en stille stund eller to hen over de
næste vinteruger til tænke over og 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. I har helt sikkert
alle allerede en idé eller to, så lad dem
komme frem fra de indre RAM.
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 eller to, 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

Planlagte aktiviteter for Året 2017
Mandagsmøder
Den anden mandag i måneden fra kl. 19.00 til ca. kl.22.00
Mødested: Amager Landevej 171
Husk 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 41 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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En aften om Historisk Race set med 3 aktive racerkøreres øjne.
Tid: Tirsdag den 10. januar, kl. 19.00 - 21.00.
Mødestedsted: Baldersvej 1, 4100 Ringsted.
På denne mørke januar aften, skal vi besøge
en adresse hvor der altid er fuld af aktiviteter
med og omkring klassiske biler og især
racerbiler. Vi skal møde Charlotte Engel,
Jens Juel og Poul Erik Dam Larsen, som alle
3 har kørt klassisk race i mange år og med
rigtig flotte resultater, både med og mod
vores Prins Joakim, Tom Kristensen, Jan
Magnussen og mange flere af de store navne,
når der har været kørt Copenhagen Classic
Race og Classic Race Århus, samt på de
mange andre klassiske racerbaner.
Ud over race, vil vi også kunne se en
igangværende opbygning af en Ford Capri,
som efter signende skulle blive en vild sag.
Derudover vil der være mange andre skønne
klassiske biler, som vi kan gå og nyde synet
af.
Der vil på aftenen være en sodavand, en kop kaffe, en småkage samt lidt chips, som kan indtages
så længe lager haves.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på 4021 7113, senest lørdag
den 7. Januar.
Mange TR Hilsner

Karin og Peter Jørgensen

Pudseaften, hvordan får jeg min bil til at skinne mest muligt.
Tid: tirsdag den 7. februar, kl. 19.00 - 21.00.
Mødested: Hovmarksvej 17, 4100 Ringsted.
Mens vores TR biler står og slumrer i vinterhiet, er det ved
at være tid til at ejerne skal tænke på at vække bilerne og
give dem en forårsrengøring inkl. makeup, så TR bilerne
kan skinne om kap med solen på alle de kommende TR
ture.
Denne aften kommer Christian Rømer fra firmaet TegeeDan, www.tegee-dan.dk og fortæller om deres produkter i
forbindelse med lakpleje og polering af biler, samt omkring
pleje af interiør, læder mm. Tegee-Dan er et produkt som
anvendes af rigtig mange professionelle bilplejefirmaer, og
derfor noget som virker rigtig godt.
Christian Rømer vil fortælle og vise om de forskellige
processer man skal igennem, hvis man ønsker at lakken
på sin TR skinner så optimalt som muligt, og helst uden
vaske og pudseridser. Christian Rømer vil ligeledes fortælle
hvordan vi plejer interiøret i vores biler, så de igen kommer
til at se ud som nye.
Der vil på aftenen være en sodavand, en kop kaffe, en småkage samt lidt chips, som deltagerne
kan hygge sig med.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på 4021 7113, senest
søndag den 22. Januar.
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Dansk forsorgshistorisk museum
Rundvisning guidet
Søndag den 12. marts 2017, kl . 11:00. Rosenkildevej 59, 4200 Slagelse.

Få viden om den del af danmarkshistorien, som ikke må gentage sig. De udviklingshæmmedes historie!
Museet er på to etager, hvor vi besøger de fire udstillnger: Sprogø og racehygiejnen,
Børneafdelingerne, De lukkede afdelinger og De beskyttede værksteder

Inden den guidede rundvisning, får vi historien bag, med en kop kaffe til.
Efter rundvisningen er der sandwich og drikkevarer.
Pris 80 kr. per deltager.
Betaling indbetales på TR-Club.dk på giro konto nr. +01 < 5342791.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk (tlf. 40217113) eller Per
Haagensen haagensenp@gmail.com (tlf. 27 99 68 03) skal ske senest 1. marts.
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Generalforsamling, 23. april

Sted: søndag den 23. 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:
Bestyrelsesformand Peter Jørgensen (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Per Haagensen (modtager genvalg)
Suppleant Henrik ”havnefoged” Mortensen (modtager genvalg)
8. Eventuelt
Forslag til behandling på generalforsamlingen samt kandidater til bestyrelsen tilsendes formanden
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen indledes i år lidt anderledes end sædvanlig, idet vi har fået Racerkøreren
og Forfatteren Carsten Frimodt til at komme og fortælle en masse om race og TR biler. Se mere
detaljeret indlæg om dette andet steds i Newsletter.
Efterfølgende foredraget med Carsten Frimodt indledes generalforsamlingen herefter 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 16. april 2017.

Peter Jørgensen
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Foredrag med Carsten Frimodt på generalforsamlingen
Sted: søndag den 23. april, kl. 12.00
Mødested: Garnisonen 36, Ringsted, 4100 Ringsted.
Vort tidligere medlem, racerkører og forfatter
Carsten Frimodt har indvilget i at komme og
holde foredrag ved vor generalforsamling i
april 2017.
Carsten Frimodt var med ved klubbens start
og brugte tuning af sin TR5 som
afslutningsprojekt i forbindelse med sin
ingeniøreksamen. TR5-eren skuffede dog i en
del racerløb af forskellige årsager, og Carsten
anskaffede så en TR3, som han havde mere
held med op igennem 80-erne og 90-erne,
hvor han kørte løb i bade ind-og udland.
Mange vil sikkert huske ham fra Ring
Djursland, hvor han deltog adskillige gange i
sportsvognsløb.
Senest har Carsten gjort sig bemærket som forfatter og har udgiver flere bøger om dansk
motorsport, især koncentreret om Roskilde Ring.
Ved generalforsamlingen vil Carsten holde et foredrag med focus på TR-bilerne og deres
deltagelse på racerbanerne.
Generalforsamlingen indledes med foredraget, og efterfølgende kan der stilles spørgsmål og
drøftes gamle dage under frokosten.
Vi håber, at rigtig mange vil benytte lejligheden til at møde op og deltage i dette enestående
event.

Store Køredag i Ringsted med morgenkaffe og Opera.
Tid: mandag 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.
80-100 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.
Hvor vi slutter i år, er ikke fastlagt endnu,
men måske det bliver et andet sted end hvor
vi plejer.
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 28.
maj.

Karin og Peter Jørgensen
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Årstræf 2017 på Bymose Hegn Hotel og Konferencecenter.
Tid: Fredag den 9. juni til søndag den 11. juni.
Mødested: Bymose Hegn, Bynosegårdsvej 11, 3200 Helsinge.

Datoer: Lørdag den 10. juni til søndag den 11. juni med mulighed for at forlænge weekenden med
fredag den 9. juni fra om eftermiddagen.
Bymose Hegn ligger i hjertet af Nordsjælland nær ved Helsinge, hovedstaden i Gribskov
Kommune.
Se nærmere på www.bymosehegn.dk.

Faciliteter: Indendørs swimmingpool, sauna og spa og selvfølgelig restaurant og bar.
Tentativt program:
Fredag: Vi ankommer om eftermiddagen og parkerer samlet foran hovedbygningen, mulighed
for dækspark, drinks i baren eller en tur i swimmingpoolen. 2-retters middag kl.1900.
Lørdag: Morgenmad fra kl. 0800 for de allerede indkvarterede.
Mødetid kl. 1000 for alle.
Samlet køretur i det Nordsjællandske. Ruten er endnu ikke helt fastlagt men Gilleleje Havn,
Hornbæk og måske et enkelt museum er den foreløbige plan. Hotellet sørger for madpakker.
Tilbage til hotellet, hvor der er fri manøvre indtil kl. 1830, hvor der serveres velkomstdrinks
inden den traditionelle 3-retters festmiddag kl. 1900.
Søndag: Efter morgen buffeten og evt. afregning med hotellet gør vi os igen klar til at udforske
omegnen. Vi slutter af med at indtage frokost for egen regning på et endnu ikke fastsat sted i
omegnen.

Pris og tilmelding fremgår af vedlægte tilmeldingsblanket, der bedes anvendt eller send
mail med de samme oplysninger til næstformand@tr-club.dk senest den 11. april 2017.
Betaling på klubbens sædvanlige konto +01<5342791 senest den 11. april 2017.
Der er forhånds bestilt 20 værelser, men der er plads til flere, så støt bare op så hurtigt
som muligt til årets store TR-begivenhed.
Deltagerliste og rutebeskrivelser vil som vanligt tilgå betids.
Vel mødt og på gensyn.

Ole Nørretranders
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Classic Cars i Ringsted
Tid: lørdag den 17. juni
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.
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.
Nærmere info følger i Newsletter 2, og på hjemmesiden.

Svensk Sportsvognsmøde
Tid: lørdag den 8. juli.
Igen i år er TR-Club.dk inviteret af den svenske
TR klub, til at deltage i et orienteringsløb, som
vanen tro slutter 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 TRClub.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
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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 vores TR.
Tilmelding for samlet kørsel skal ske til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk
eller på mobil 4021 7113.
Nærmere info om indbetaling for deltagelse, om fælles mødested, fælles kørsel mm,
følger i Newsletter 2, samt på hjemmesiden.

Øresund Rundt:
Tid: lørdag den 19.-søndag den 20. august 2017.
Øresund Rundt er et fælles arrangement mellem vores svenske søsterklub Triumph TR Club
Sweden og TR-Club.dk. Denne tradition har foregået i rigtig mange år. 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 den svenske TR klub som skal arrangere, så vi Danskere skal en tur over sundet.
Det er ikke endelig besluttet om Øresund Rundt bliver som 1 eller 2 dages arrangement, men
det forventes at man som sidste år, kan vælge om man ønsker at deltage 1 eller 2 dage.
På Øresund Rundt har vi modtaget følgende fra svenskerne:

Lördag
10.00 Träff på Åbjörnssons garage, Esarp. Fika med bullar samt guidad visning av
bilarna.
11.30 Kör mot Simrishamn
13.00 Besök Nordic Sea Winery. Lunch. http://nordicseawinery.se/
14.00 Guidad visning av vineriet på Nordic Sea Winery.
15.00
Avfärd Hotel Svea
16.00 Fri vandring i Simrishamn
19.00 Middag på Svea
Söndag
08.00-09.00 frukost
10.00 Besök Autoseum. http://www.autoseum.se/
12.00 Lunch på Autoseum
Programmet slut.
På nuværende tidspunkt tages der forbehold for ændringer, da planlægningen
er i sin spæde start.
Nærmere omkring turen, priser, tilmeldinger mm, kommer i Newsletter 2, samt på
hjemmesiden.
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Internationale træf i Dijon i Frankrig
Tid: 6. – 10. september i Frankrig.
I den mail, som blev sendt rundt til alle
medlemmerne
af
vores
udenlandskoordinator Peter Nordahl den november
2016, med invitation og tilmelding, kan vi
oplyse, at vi allerede efter et par uger havde
udsolgt vores pladser.
Hvis nogen skulle have ønske om at
deltage selv om der er udsolgt, hører vi
gerne fra jer alligevel, da der måske senere
på året kommer ”usolgte” billetter fra de
andre deltagerlande ”til salg”.

Sensommertur på Sjælland
Søndag den 24. September.

Årets sensommertur er planlagt til at foregå søndag den 24. september 2017, som er ca. 1
måned tidligere end sidste år, og noget vi har gjort for at vejret forhåbentlig er lidt varmere
end sidste år, hvor flere syntes, at det var lige en anelse for koldt.
Hvor turen går hen, og hvad vi skal se, kommer senere, så følg med på hjemmesiden
og i Newsletter.

Peter Jørgensen
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Andespisning
Tid: lørdag den 11. november.
Sted: Garnisonen 36, Ringsted.
Mortens And foregår i år lørdag den 11. november 2017.
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.
Karin og Peter Jørgensen

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

Årstræf 2017 Nordsjælland
Hotel Bymose Hegn, Bymosegårdsvej 11, 3200 Helsinge.
Bindende tilmelding:
Fredag, lørdag, søndag den 9.-11. juni 2017.
Pris pr. person ved dobbeltværelse, 2 overnatninger
Ved enkeltværelse, 2 overnatninger

kr. 1.700 _____
kr. 1.900 _____

Lørdag, søndag den 10.-11. juni 2017
Pris pr. person ved dobbeltværelse, 1 overnatning
Ved enkeltværelse, 1 overnatning

kr. 1.000 _____
kr. 1.150 _____

Vigtigt: sæt kryds ud for det du/I ønsker!
Navn:____________________________________________________
Adresse:__________________________________________________
Postnr.:___________ By:___________________________________
Tlf.:______________ Email:________________________________
Navn på evt. ledsager:______________________________________
Bilmodel: _______________

Årgang: ____________

Reg.nr.: _________________

Farve: _____________

Deltagergebyret indbetales til Jens Chr. Fahrner på konto +01<5342791 og denne
tilmeldingsblanket skal være næstformanden Ole Nørretranders i hænde senest tirsdag
den 11. april 2017. Send gerne pr. mail til næstformand@tr-club.dk.
Bemærk: Tilmelding er først gældende, når betaling er modtaget.
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Møde i englænder netværket 1. oktber 2016 i Køge
Vært:
Morgan kluben
Fremmødte:
Henrik Morgan
Jørn
Rover
Ole
Morris
Kurt
MG
Torben MG
Steffen Austin Healey
Leif
Austin Healey
Mikael Austin Healey
Ole
Rolls Royce
Bo
Lotus
Win
Jaguar
Per
Triumph TR

Referat:
Henrik byder velkommen på Morganklubbens vegne. Bordet rundt præsentation. Mikael tager
referat.
Snakken går som sædvanligt livligt og kommer langt omkring J Her er et forsøg på summere op
på emnerne og ideerne:
Dagens emne er ”Hvorfor faldende medlemstal?”
Henrik har rundsendt et spørgeskema op til mødet som oplæg. Henrik spørger til vores egne
børn, er de med? Kører de klassiske (engelske) biler?
Det er få, hvis børn også kører. Mange unge foretrækker fx VW biler og andre youngtimers. Lotus
ser nye, yngre medlemmer, mest pga nye Lotus modeller. De fleste andre klubber kun ganske få.
Udbuddet fejler ikke noget, mange biler til salg, men de kan ikke sælges i DK, folk vil ikke give en
ordentlig pris, derfor går mange (retur) til udlandet.
Yngre har en anden opfattelse af hvad en klassisk bil er. De fleste synes at de biler, der var sjove i
ens 19-20 års alder, også er dem man senere interesserer sig for. Defor ser vi i dag stor interesse
for fx 80-biler.
2-sæders biler passer dårligt ind i en ung børnefamilie. 4 sæder er mere praktisk.
RR har forsøgt sig med ungdomssider i deres (engelske) blad, de forsøger sig også med en folder
til uddeling, da mange kører RR uden at være medlem af klubben. Ole deler et prøvetryk rundt.
De unge synes at RR er for store og for dyre.
Generelt er økonomi og børn de unges største udfordringer mht klassiske biler.
Morris har generelt ældre biler, før 1940. Der deltager både børn og børnebørn..
Leif fortæller at Vincent-klubben har lavet børne t-shirts med ”My dad rides a Vincent” og ”My
grandpa rides a Vincent” . Så kan ungerne få det ind med modermælken J God ide..
Win’s søn efterlyser en værkstedsaften med andre unge, så det ikke kun er ham og de gamle
nisser.
Længere snak om unges udvikling, teenage år og tilbagevenden til omverdenen J
Per foreslår fælles vinteropbevaring med arbejdende værksted og adgang for publikum.
Ole: det har RR i dag med 20-22 biler!
Henrik: Behovet er der, men svært at finde egnede bygninger.
Steffen: Der er også et forsikringsspørgmål, der skal tages hensyn til.
Leif fortæller om værkested/vimnteropbevaring på et stort sted i Basel, hvor biler opbevares i
glasbure, andre repareres etc.
Mikael Meuhlenwerk i Stuttgart samme koncept.
Henrik: Hans Bo forsøger noget lignende i DK.
Steffen: har sammen med Poul Heichendorf tilbudt unge at lære det gamle håndværk, men
interessen mangler. Hvis bilen går i stykker, bliver den smidt ud..
Leif: I UK har man specielle uddannelser til den gamle teknik, markedet er stort.

Side 14

MG klubben er ved at undersøge hvad de unge vil deltage i, fx orienteringsløb. Klubben inviterer
de andre klubber.
Der er stemning for et fælles arrangement, kun med børn/unge..
Derefter lang snak om forsikringer. Kan man få en og fortælle om vilkår? Ja, men kun for eget
selskabk. MHS har forsøgt at lave en sammenligning mellem de forskellige selskaber, men det er
meget svært at sammenligne de forskelliges tilbud.
Henrik foreslår at emnet for næste møde bliver forsikringer, også mht arrangementer, da fx
trackdays er uforsikrede.
Diskussion om brug af Facebook. Som altid 2 lejre, men erkendelse af at det er mediet, de unge
bruger. Flere klubber forsøger sig med mere spontane arrangementer, uden forhåndstilmelding
flere måneder i forvejen. Det er en succes, der kommer flere.
Brug af foldere diskuteres: skal vi lave en fælles folder med intro til alle klubberne?
Foldere til private bil-sælgere: ’vil du give denne til køber?’
Flere klubber lægger et klub-blad i biler de ser...
Skal vi have en fælles stand til forskellige events? Bliver det en dag nødvendigt at slå klubberne
sammen?
Diskussion af klubbernes tilgang til generalforsamling/årsmøde: nogle klubber bruger en
weekend med fx kroophold, andre holder mødet ifm andre arrangementer, fx Forårsmønstring på
Kastellet.. Nogle klubber kunne ikke holde årsmøde uden et weekendarrangement
Konklusioner/tiltag:
Ungdomssider i bladene?
Fælles arrangement med børn/unge
T-shirts til børn med ’reklamer’
Win vil arrangere et ungdomsevent..
Næste møde:
Win tilbyder at stå for næste møde.
Emne: forsikringer
Tidspunkt: tidlig forår, satser på6. marts 2017
Tak til Henrik for et godt møde, god forplejning og for at lægge lokaler til!
Mvh
Mikael Hougaard, referent
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Formanden har ordet:

Vi skriver nu maj 2017, og køresæsonen er så småt startet. Karin og mig har allerede
været ude og lufte både 3eren og 4eren, og med frisk olie på motoren, og V power på
tanken, så gik det ud af de små veje. Køligt, men alligevel i åben TR og med
læderhjælmen godt trukket ned om ørerne, og fuld knald på varmeapparatet ved
benene, så kan man næsten ikke føle sig bedre tilpas. I skrivende stund (18.04) havde
jeg netop talt med den svenske formand Bengt Nylén, som dog var noget bekymret, da
der i Skåne lige var faldet en del sne, og at han var på vej for at trække sin TR5 ud af
vintersøvnen, så Bengt mente, at han måske skulle sætte vinterhjul på!
Maj måneds ”formanden har ordet” bliver ikke så omfattende som normalt, da vi lige har
overstået vores generalforsamling og med ”formandens beretning” vedlagt dette
Newsletter, så vil der bare blive for mange gentagelser.
Jeg vil derfor ønske alle vores TR medlemmer samt deres respektive bedre halvdele en
rigtig god fornøjelse med køresæsonen 2017, og jeg håber at vi mødes ude i det danske
landskab. Der vil også som du kan læse i dette Newsletter blive masser af muligheder
for at du/I kan få luftet jeres TR uanset hvor i landet I bor.
Mange TR hilsner
Peter Jørgensen
Formand
Peter M. Jørgensen
Tlf.:4021 7113.
Mail: formand@tr-club.dk

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

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

Aktiviteter 2017
Mandagsmøder
Den anden mandag i måneden fra kl. 19.00 til ca. kl.22.00
Mødested: Amager Landevej 171
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.

Store Køredag i Ringsted med morgenkaffe og Opera.
Tid: mandag 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 slagterens rullepølse, og
som dessert lidt strofer af Kgl.
Operasanger
Peter
Andersen,
afsluttet med fællessang.
Når vi starter fra Hovmarksvej
sætter vi kursen mod Køge Marine
via de små veje syd for Køge. Efter
en mindre pause i Køge Marina,
sætter vi kursen mod Svenstrup
Gods www.svenstrup.dk som ligger
ved Borup, og hvor vi har fået lov til
at parkere foran hovedbygningen.
Her spiser vi vores medbragte mad
og drikke. Når alle har spist, sætter
vi igen startnøglen i vores TR biler,
og kører herefter mod vest længere ind i landet, hvor vi passerer Gyrstinge sø, vi kommer
igennem Gyrstinge by, og vi ender på Krebshuset www.krebshuset.com som er beliggende
mellem Sorø og Ringsted, og hvor vi får serveret kaffe og kage. Kaffe og kage som koster kr. 65,pr. person, og hvor man hver især selv afregner med kroen.
Herefter er dagens arrangement slut, og vi skilles efter en forhåbentlig hyggelig dag i solskin og
åben TR, og begiver os mod de hjemlige himmelstrøg.
Turen bliver på ca. 100-110 km. Som de tidligere år medbringer man selv madpakken, drikkelse
varme som kolde, tæpper, klapstole mm til turen.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på 4021 7113, senest 28.
maj 2017.

Karin og Peter Jørgensen
National Køredag, vest
Tid 5. juni
Vi er af Vestjysk Motorveteran Klub blevet inviteret til at deltage med op til en 5 – 6 biler 2.
pinsedag, dvs. mandag 5. Juni. Tilmelding skal ske senest 29. maj 2017 til Erik Steen
på: esk@klkristensen.dk og indbetaling af 60,00 kr. pr. person til TR CLUB DK’s
sædvanlige konto senest samme dato:
kontoart 01 kreditornr./kontonr. 5342791

Årstræf 2017 på Bymose Hegn Hotel og Konferencecenter.
Tid: Fredag den 9. juni til søndag den 11. juni.
Mødested: Bymose Hegn, Bynosegårdsvej 11, 3200 Helsinge.
Faciliteter: Indendørs swimmingpool, sauna og spa
og selvfølgelig restaurant og bar.
Tentativt program:

Fredag: Vi ankommer om eftermiddagen og parkerer
samlet foran hovedbygningen, mulighed for dækspark,
drinks i baren eller en tur i swimmingpoolen. 2-retters
middag kl.1900.
Lørdag: Morgenmad fra kl. 0800 for de allerede
indkvarterede.
Mødetid Lørdag kl. 1000 for alle.
Samlet køretur i det Nordsjællandske. Ruten er endnu ikke helt fastlagt men Gilleleje Havn,
Hornbæk og måske et enkelt museum er den foreløbige plan. Hotellet sørger for madpakker.
Tilbage til hotellet, hvor der er fri manøvre indtil kl. 1830, hvor der serveres velkomstdrinks
inden den traditionelle 3-retters festmiddag kl. 1900.
Søndag: Efter morgen buffeten og evt. afregning med hotellet gør vi os igen klar til at udforske
omegnen. Vi slutter af med at indtage frokost for egen regning på et endnu ikke fastsat sted i
omegnen.

Tilmelding er afsluttet

Vadehavstræf
Tid: 16-18 juni
Vi er inviteret til at deltage i englændertræf på Rømø med tur til bl.a. Ribe og Møgeltønder i
weekenden 16. -18. juni 2017.
19. april 2017 var der 20 ledige pladser tilbage.
Prisen på 995. kr., som fremgår af invitationsbladet, er for 2 personer i dobbeltværelse i 2
nætter! og booking og afregning af dette skal ske direkte med Hotel Lakolk.
Buffet fredag aften koster 200 kr. pr. person.
Tilmelding senest 28. maj, indbetales til TR CLUB DK’ sædvanlige konto: kontoart 01
kreditornr./kontonr. 5342791
tilmelding til Erik Steen senest samme dag esk@klkristensen.dk

Classic Cars i Ringsted
Tid: lørdag den 17. juni, kl. 8.30-13.00
Mødested: Hovmarksvej 17, Ringsted
Som traditionen tro, så starter vi hos Karin og
Peter Jørgensen på Hovmarksvej 17, Ringsted
kl. 8.30 til en kop kaffe, inden vi samlet kører
op i byen ca. 2-300m, hvor vi skal udstille
vores TR biler.
Det er 11. gang at dette arrangement afholdes.
Classic Cars i Ringsted bliver afviklet i
Ringsted bymidte, da byens torv er under
ombygning.
Classic Cars tilbyder som altid en let frokost
til deltagerne.
De flotteste biler i de 4 kategorier:
Standard – GT – Engelske – Amerikanske.

Der vil blive uddelt præmier til den flotteste bil i de 4 kategorier.
Tilmelding skal som tidligere ske direkte til arrangørerne, hvor dem som tidligere har
deltaget får direkte besked, 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.
Alle bedes dog tilmelde sig til morgenkaffen på Hovmarksvej 17, til pj@jorgensensonner.dk

Peter Jørgensen
Sofiero Classic, Sverige
Tid: Søndag den 18. juni.
Mødested: TR-Club.dk mødes kl. 7.30 på Shell tanken Kongevejen 115, Helsingør
Fra vores søsterklub Triumph TR Club
Sweden, har vi fået invitation til at deltage i
Sofiero Classic, som ligger ca. 16 km mod
nord for havnen i Helsingborg.
Tid: Søndag den 18. juni 2017, kl. 9.00, skal
vi være på plads med bilerne. Publikum kan
komme ind fra kl. 10.00.
Sted: Sofiero Slot, Sofierovägen 131,
Helsingborg.
Mødested: TR-Club.dk mødes kl. 7.30 på
Shell tanken Kongevejen 115, Helsingør, for
at køre samlet til Sverige. Køretid inkl. sejllas
ca. 1 time.
Dette arrangement er lidt i stil med Thulin
træf, som vi har deltaget i gennem flere år, men som vi talte med svenskerne om, så kunne
det være hyggeligt, at finde et alternativ til Thulin, og det blev således Sofiero Classic.
Se mere om arrangementet på www.sofieroclassic.se
Tilmelding skal ske til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på tlf. 40217113.
Sidste frist for tilmelding er den 14. maj 2017.
TR-Club.dk tilmelder de danske deltagere til Triumph TR Club Sweden, som sørger for
samlet tilmelding til arrangørerne.
Vi håber at se rigtig mange til dette sommerarrangement.

Peter Jørgensen
Svensk Sportsvognsmøde
Tid: lørdag den 8. juli.
Igen i år er TR-Club.dk inviteret af den svenske TR klub, til at deltage i et orienteringsløb,
som vanen tro slutter 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.
Mødestedet i Sverige er Skåneporten,
286 92 Örkilljunga, som ligger ca. 65
km fra færgehavnen i Helsingborg. Vi
mødes derfor på Shell tanken
Kongevejen 115, Helsingør kl. 7.30,
for at følges til Sverige. Der er ca. 1½
times kørsel/sejllas til Skåneporten,
hvor vi skal være senest kl. 9.00, hvor
der er morgenmad til alle.
Det koster SEK 450,- for at deltage
med 1 stk. bil inkl. 2 personer.
Omregnet til danske kroner er det
360,- Betaling for de danske deltagere foregår ved, at man indbetaler til klubben, som så
overfører det samlede beløb til arrangørerne.

Dermed sparer deltagerne 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 skal ske til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på
mobil 4021 7113. tilmelding samt indbetaling skal ske senest 22. juni 2017.

Peter Jørgensen

Øresund Rundt:
Tid: lørdag den 19.-søndag den 20. august .
Øresund Rundt er et fælles arrangement mellem vores svenske søsterklub Triumph TR Club
Sweden og TR-Club.dk. Denne tradition har nu fundet sted igennem de sidste 18 år, og i år er
ingen undtagelse. 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 den svenske TR klub som skal arrangere, så vi Danskere skal en tur over sundet.
Øresund Rundt bliver så man kan vælge om man ønsker at deltage som et 1 dags eller et 2
dages arrangement.
Nedenfor fremgår invitationen fra den svenske TR klub, hvor man kan se arrangementet, hvad
vi ud og opleve, hvad det koster, og til hvem man skal tilmelde sig.
Öresund runt 2017. 19-20 augusti
Det är nu 18:e året i följd som Öresund Runt körs. Det arrangeras vart annat år av TR Club
Danmark och vart annat av Triumph TR Club Sweden. I år är det vår tur att arrangera detta.
Uppläget är i första hand tänkt som ett tvådagars arrangemang för att vi skall få tillfälle och
umgås och njuta av livet även på kvällen och ”hygge” oss som danskarna säger. Det är dock
möjligt att endast vara med på lördagen om så önskas.
Lördag
10.00
Träff på Åbjörnssons garage, Lunarpsvägen 109, Esarp. Kaffe med bullar samt
guidad visning av bilarna.
12.00
Vi kör vidare mot Simrishamn

13.30

16.00

Besöker vi Nordic Sea Winery. http://nordicseawinery.se/. Detta är nordens största
vinanläggning. Här tillverkas ca 10 % av allt vin som säljs på Systembolaget i
Sverige! Vi äter lunch samt därefter får vi en guidad visning av vinanläggningen.
Viner produceras här med druvsaft från Italien, Frankrike, Sydafrika och Australien.
Av Systembolagets 10 bästsäljare görs 5 på Nordic Sea Winery. Bla Mauro Primitivo,
Il Conte, Raccolto, Umbala och Zumbali. Takis Soldatos satsade 500 mkr 2006 och
har byggt en vinanläggning med stora ståltankar, ekfat för lagring i en jättehall och
en helautomatisk buteljeringsanläggning osv. För två år sedan tillkom en stor
restaurangbyggnad med vinprovningsmöjligheter. Kostnad, ytterligare 50 mkr. Runt
restaurang-byggnaden odlas sen något år Chardonny och Pinot Noir. Första skörden
tas i höst och man hoppas på sikt kunna sälja viner som odlats här.

Efter besöket på vingården är programmet slut för dem som bara önskar vara med
på lördagen.
Avfärd till Hotell Svea i Simrishamn. 5 min bilväg. www.hotellsvea.se
Efter incheckning kan en man ta en promenad i Simrishamn och njuta av den
trevliga miljön i denna lilla stad på 6000 invånare. Eventuellt kanske en
Stadsvandring enligt denna länk: http://www.simrishamn.se/sv/turism/segora/stadsvandring-pa-egen-hand/

19.00

Äter vi en 3-rätters meny tillsammans på Hotell Svea. Middagen ingår i
totalpriset men ej dryck.

Söndag
08.00-09.00 Frukost.
Därefter kör vi med våra bilar i ca 5 min till Autoseum som ligger i utkanten
av Simrishamn. Autoseum har en stor samling bilar men även ett
modellflygmuseum. Här finns även specialutställning om Stefan ”Lill-Lövis”
Johansson Formula 1-karriär.
10.00
Anländer vi till Autoseum. http://www.autoseum.se/ .Entrébiljett ingår.

12.00 Lunch eller kaffe på Autoseum för dem som så önskar. Ingår inte i priserna.
Programmet slut.
Kostnader:
Totalt per person för enbart lördagen SEK 290:-.
Totalt per person för hela arrangemanget i delat dubbelrum SEK 1545:-.
Totalt per person för hela arrangemanget i enkelrum SEK 1860:-.

För svenska deltagare skall anmälan skickas till Bengt Nylén via email
nylen@telia.com (040473564). Pengarna insättes på Triumph TR Club Swedens pg 27
79 35-3.
För Danska deltagare sänds anmälan till Peter Jörgensen email pj@jorgensensonner.dk (telefon 40217113) . Danska deltagare betalar till TR Club Dk, giro konto
+01-5342791.
Anmälan bör innehålla: Namn på både förare och codriver, biltyp, deltar lördagsöndag eller enbart lördag. Om anmälan avser lördag-söndag med övernattning gäller
anmälan senast 2017-07-01. Om enbart lördag, senast 2017-08Här en direktlänk till till sidan om Öresund Runt:
http://www.triumphtr.com/oresund_2017_annons.htm
Bengt Nylén

Classic Event hos My Garage, vest
Tid: Lørdag den 2. september
Vi er af Dansk Veteranbil Klub og Carcare by Oxholm inviteret til et arrangement hos My
Garage i Vejle lørdag 2. september 2017.
Oplysning om tilmelding og afregning følger senere.

Erik Steen
Internationale træf i Dijon i Frankrig:
Tid: 6. – 10. september i Frankrig.

Da tilmeldingsfrister er udløbet og alle pladser besat, vil jeg ønske vores danske TR venner en
rigtig god tur til Frankrig, hvor jeg er sikker på at mange store oplevelser venter.

Peter Jørgensen
Formand

Sensommertur på Sjælland
Tid: Søndag den 24. september
Mødested: Havnen i Holbæk kl. 10.00
Årets sensommertur begynder på havnen i Holbæk, vi mødes kl.
10:00 med lidt dækspark, hvorefter vi kører nordpå mod
Odsherred, vores medbragte madpakke spiser vi undervejs, et sted
hvor vi kan nyde naturen, på turen skal vi se -Holbæk fjord Lammefjorden, så skal der ikke nævnes mere der skal være plads
til overraskelser, vi slutter efter 100 km + ved et sted, hvor der
er lidt at se på, samt få et stykke brød. Pris og tilmelding, -følg
med på hjemmesiden.

Andespisning:
Tid: lørdag den 11. november
Sted: Garnisonen 36, Ringsted.
Mortens And foregår i år lørdag den 11. 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.

Karin og Peter Jørgensen

Faste Ugentlige (gratis) Arrangementer i Ry, Henne strand, Ribe og
Varde
RY: På Siimtoften hver torsdag klokken 17 – 21.
HENNE STRAND: Hver onsdag i ugerne 27 - 32. Det vil være klogt at komme tidligere end klokken
17.30 for at finde et centralt sted at parkere sin bil; især hvis vejret er godt. Fælles tilkørsel og
ankomst kan aftales med Erik Steen på tlf. 7522 1133.
RIBE: På Hovedengen hver tirsdag klokken 18 - 22 i månederne maj - september.
VARDE: På Varde Torv hver mandag klokken 18 - 21 i perioden 17. april - 9. oktober.

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
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Når dette Newsletter kommer ”på gaden” så skriver vi september måned, og køresæsonen er ved
at ebbe ud, og bilerne skal i vinterhi. Ser vi tilbage på de måneder der er gået siden sidste Newsletter
kom ”på gaden” ja så har der været mange gode arrangementer, hvor vores TR biler har måtte
arbejde for føden, og bringe medlemmerne rundt i alle krogene af Danmark. De arrangementer vi
har haft, var med varierende deltagerantal, vor vores årstræf og store køredag er dem som trækker
flest biler og mennesker til huse. Ved disse arrangementer var der begge gange ca. 22 biler tilmeldt,
så der var gang i snakken og de mange dækspark. Tager vi arrangementer, som kør ud af garagen,
svensk sportsvognsmøde, Øresund rundt, for blot at nævne et par af dem, så var de trods lavere
antal deltagere, alle en succes. Skal jeg specielt nævne Øresund Rundt, som i år foregik i det
svenske, nærmere bestemt, så boede vi i Simrishamn som er en by på østkysten, nord for Ystad.
Vi var 14 biler som havde en forrygende weekend, hvor den svenske TR klub, rigtig havde kræset
for os alle, både turene vi kørte, stederne vi så, og ikke mindst maden vi indtog. Vejret kunne have
været bedre (det var som i Danmark), men jeg tror alle, deltagere som biler, igen er blevet tørre,
selv om der til tider kom meget vand ned.
Ser vi fremad, så står vintersæsonen for døren, og med de arrangementer som den bringer. I dette

Formand
Peter M. Jørgensen
Tlf.:4021 7113.
Mail: formand@tr-club.dk

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

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

Newsletter kan man se, at der er flere arrangementer både i øst og vest. Det som skal bemærkes
er at vores traditionsrige Mortens And, i år er lagt sammen med et julearrangement, som er
henlagt til et gammelt kornmagasin på Risbyholm Gods. Derudover skal det nævnes at der i
næste Newsletter i januar 2018, kommer flere vinterarrangementer for februar, marts og april
måned. Ser vi lidt længere fremad, så har vi allerede nu vores årstræf i juni 2018 på plads, og
det er vores medlemmer Birte og Peter Böwadt, som har tilbudt at arrangere årstræffet, som er
henlagt til Ærø. Birte og Peter har forsikret os om, at selv om Ærø er en mindre ø, så er der
mange og små veje, som kan betrædes af vores TR biler, så husk at komme med tanken fuld at
højoktan. Når jeg læser programmet for årstræffet, så kan jeg næsten ikke vente til, at det bliver
juni 2018. Stor tak skal lyde til Birte og Peter, for at have taget dette initiativ.
En af mine kæpheste er fortsat, at man kan få arrangeret et nordisk træf, hvor nordmænd,
svenskere og danskere deltager, og at det afholdes på skift i de 3 lande. Jeg er så langt med
dette at jeg har dialog med nordmændene og svenskerne, og at lysten er stor fra alle sider. Jeg
har også fundet et sted på Djursland, hvor man aktuelt kunne arrangere det første nordiske
træf, hvis alt flasker sig. Det kan være at man allerede kunne arrangere det i 2018, og måske i
den samme weekend, som vi normalt afholder Øresund Rundt. Mere om dette i næste Newsletter.
Omkring hjemmesiden og Facebook, så lever disse i bedste velgående, ment på den måde, at
hjemmesiden er rigtig godt besøgt, og Facebook, løbende for flere følgere. Desværre er det svært
at få jer medlemmer til at skrive på hjemmesiden, det så jeg ellers gerne at man gjorde, så den
også kan blive aktiv på den måde. Jeg vil også gerne opfordre medlemmerne til at sende en mail,
med et billede af deres TR, som vi så kan sætte i galleriet ind under medlemmernes biler, det er
altid sjovt at have de mange TR biler, som trods alt alle er forskellige fra hinanden.
Vores medlem Peder Andersen fra Fredensborg, efterlyser lidt en handelsplads på vores
hjemmeside. Vi ligger alle mere eller mindre inde med stumper, og reservedele til vores TR
biler, herunder måske også nogle fejlkøb, eller ting vi aldrig forventer at få brug for, men som
desværre blot ligger og samler støv på hylderne. Lad os lave et kartotek på hjemmesiden, hvor
medlemmerne melder ind om hvad de har af ting og sager, så kan andre medlemmer gå ind og
se og der er noget af det man netop står og kan bruge, frem for at skaffe det hjem fra England
eller andre steder, hvor nu man handler. Da jeg syntes at det er en rigtig god ide, regner jeg
med at tage en sludder med Peder Andersen, for at vi kan få stablet noget konkret på benene.
Sidder der medlemmer som læser dette, og tænker, at man godt vil ”give en hånd med” for at
få dette stablet på benene, så kontakt undertegnede på mail eller telefon.
Med disse ord vil jeg slutte mine ord for denne gang, og glæde mig til at møde vores
medlemmer til vinterens arrangementer.

Peter Jørgensen
formand

Aktiviteter Resten af 2017
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.

Sensommertur
Tid: Søndag den 24. September kl. 10.00
Mødested: Holbæk Havn ved ”Pølsevognen” Havnevej 1
I år starter vi i Holbæk havn, og slutter i Vestsjællandsk bilmuseum ved Erik Haaning efter
ca. 115 km, pris for turen kr. 60,- som inkluderer indgang og kaffe.( Hjørdis har lovet at
bage en kage.
Til turen med bringes egen forplejning og evt. stole, bord og tæppe.
Vi mødes i Holbæk havn kl 10:00 et sted omkring "pølsevognen" Havnevej 1.
Efter dækspark kører vi kl. 10:30 mod Tuse Næs, hvor vi kører langs Holbæk fjord Lammefjord - Isefjord og stopper kl. 12:00 ved Nykøbing bugt, Annebergparken, 4500
Nykøbing, hvor vi indtager vores medbragte frokost, der er bænke og toilet.
Annebergparken er opført i 1913-1915 som et sindssygehospital. Hospitalet blev bygget som
en selvstændig by på et dengang åbent og kuperet landbrugsareal, så patienterne kunne
være tæt på naturen, fjorden og skoven.

Området rummer i dag en blanding af privat beboelse, erhverv, institutioner samt Psykiatrisk
Museum.
Efter frokost kl. 12:45 kører vi vest over, til Sejerø Bugt omkring Høve, vi følger bugten til
Nekselø Bugt, og holder en kort pause ved havnen i Føllenslev, for at få strukket benene.
Kl. 14:15 skal vi gerne have startet motorerne, og efter en kort rute langs kysten, sætter vi
kursen mod Vestsjællandsk bilmuseum, Sæbyvej 48, 4270 Høng, med ankomst omkring
kl. 15 - 15:30, hvor Erik Haaning er klar med kaffen.

Der er bedt om godt vejr denne dag, til kørsel med åbne biler.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk / tlf. 4021 7113, eller Per
Haagensen haagensenp@gmail.com / tlf. 2799 6803
Betaling af 60,00 kr. pr. person til TR CLUB DK, konto
kontoart 01 kreditornr./kontonr. 5342791
Senest tilmelding søndag den 10. september 2017

Løvfaldstur til Fanø
Tid: Lørdag 30. september
Mødested: Q8, Jorden Rundt 2, 7200 Grindsted
Lørdag 30 september 2017 er der
løvfaldstur til Fanø. Turen starter fra Q8,
Jorden Rundt 2, 7200 Grindsted, med
afgang klokken 10.00.
Turen går via bl.a. Vesterhede, Tofterup,
Hovborg, Omme, og Ålbæk til Fanøfærgen,
Esbjerg Havn.
Turen er ca. 90 km og varer i hvert fald
mindst 100 minutter, så en 2 timers tid
skal vi nok regne med at være undervejs
mod færgen.
Velankommet til Fanø efter ca. 12 minutters sejllads spiser vi frokost på Fanø Krogård i
Nordby, hvorefter turen fortsætter rundt på øens asfalterede veje til Sønderho, Rindby,
Fanø Vesterhavsbad (har nogen mod på og undervognsbehandling til at køre en tur på
stranden langs Vesterhavet, står det enhver frit for) og tilbage til Nordby og derpå hjemad.
Undervejs rundt på øen vil der være diverse stop, så ens egen medbragte kaffe kan nydes
og benene strækkes.

Færgebillet for TR incl. indhold koster 195 kr t/r. Hver især køber billet ved færgelejet.
Frokost på Fanø Krogård vil typisk koste 149 kr plus drikkevarer. Hver især afregner med
Krogården.
Tilmelding til esk@klkristensen.dk senest tirsdag 26. september 2017 klokken
18.00.
De bedste TR-hilsner

Erik Steen
TR Club DK

Mortens Juleand – nu med Glögg.
Bemærk ny dato og nyt sted
Tid: Søndag den 19. November, kl. 13.00.
Sted: RISBYHOLM GODS, Risbyholmvej 5, 4622 Havdrup
I år har vi valgt at afholde et kombineret Andespisnings- / julearrangement.
Vi begynder kl. 13.00 med lidt minglen og evt. Dækspark.

Når alle er samlet, går vi til bords for at indtage fjerkræet med jyllanddaise (tidligere kendt
som brun sovs), surt og sødt, brune og hvide kartofler, og endelig rødkål. I år vil
herligheden blive leveret af Super Brugsen i Havdrup, hvis slagter- og delikatesseafdeling
er kendt, for deres gode kvalitet, langt ud over kommunegrænsen. Som dessert serveres
der hjemmelavet risalamande med varm kirsebærsovs, og en mandelgave til den heldige.
Efter maden er der kaffe og / eller glögg, og småkagerne er i år byttet ud med
æbleskiver.

t i l

Det er lykkedes os at holde prisen på samme niveau som tidligere år på kr.
250,- pr. person, som inkluderer en øl / vand / vin / glögg (1 af hver) og
selvfølgelig maden, kaffen, leje af lokale mm. Øvrige drikkevarer kan købes
gode ”købmandspriser”.

Skulle nogen, der kommer langvejsfra, få lyst til en overnatning og f.eks. bruge lidt af
mandagen til at se juleudsmykningen på Hotel d'Angleterre, kan man evt. booke Bed &
Breakfast her http://www.sylvestersverden.com/bed-breakfast
Seneste tilmelding er søndag den 29. oktober – der er begrænsede
pladser, så skynd dig!
Bemærk at tilmelding er først gældende, når betaling er modtaget.
Tilmelding til: Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk / tlf. 4021 7113,
Betaling af kr. 250,00 pr. person til TR-Club.dk, kontoart 01 kreditor nr./konto
nr. 5342791

Anders Dahl og Anki
Peter Jørgensen og Karin

Nye Aktiviteter 2018
Arbejdermuseet
Sted: Arbejdermuseet Rømersgade 22, 1362 København K
Tid: Den 13. januar 2018 kl. 11:30.

Her har vi et tilbud for TR CLUB DK at mødes en vinterdag hvor vores TR vogne er i vinterhi.
Vi hygger os med en frokost fra kl. 11:30 -13:00, hvorefter vi får en omvisning på
arbejdermuseet kl. 13:00, omvisningen varer ca. 45 minutter.

Pris kr. 270 per person, der inkluderer frokost med en genstand og omvisning.
Tilmelding til:
Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk / tlf. 4021 7113,
eller
Per Haagensen haagensen@gmail.com / tlf. 2799 6803
Betaling af 270,00 kr. pr. person til TR CLUB DK, konto
kontoart 01 kreditor nr./konto nr. 5342791
Senest tilmelding onsdag den 20. december 2017
( Arbejdermuseet skal have et endeligt antal 3 uger før arrangementet.)

19.30 Buffet efterfulgt af mulighed for en ”sving-om” til levende musik, og vi kan få vort
eget lokale.

Årstræf på Ærø

Årstræf på Ærø 2018:
Tid: 8. - 10. Juni
Hermed den første info om vort kommende årstræf i 2018.
Vi skal bo på Ærø Hotel, som er eget og drevet af lokal familie. Hotellet er stort og
moderne og ligger i Marstal.
Ærø rummer natur og ikke mindst en hel unik søfartshistorie. Det kan bedst illustreres
af, at Marstal havn omkring århundredeskiftet 1800-1900 var Danmarks største målt på
antallet af hjemmehørende skibe. Ca. 200 skibe var hvert år oplagt i vinteren og Marstal
havde tre større skibsværfter, hvor langt størstedelen af skibene var bygget samt
motorfabrik.
Vi har haft møde med Nick Brammer, som er direktør på Ærø Hotel, og vi har gennemført
de første testture, og kan på forhånd love, at de vil falde i smag bl.a. med overvægt på
små veje! J
Nick Brammer er ærøboer og har veteranbiler som en særlig kærlighed. Det betyder, at
den lokale Veteranklub holder møde der hvert år, og dertil kommer andre bilklubber, så
vort arrangement er ikke et særsyn, men tværtimod særdeles velkomment.
Bl.a. derfor kan vi parkere på græsset foran hotellet!
Vedlagt et par hurtige indtryk fra Ærø.
Mere udførlige informationer om det vi skal se og opleve på de lagte ruter kommer med
endeligt program og tilmeldingsblanket
PROGRAM
”ALT ER VAND VED SIDEN AF ÆRØ”
TR Club DK´s årstræf 2018 afholdes på Ærø 8. - 10. juni.
Vi skal bo på Ærø Hotel i Marstal.

Fredag den 8. juni
Afgang færge Svendborg - Ærøskøbing kl. 13.05 (mødetid et kvarter før)
Indkvartering på hotellet.
15.30 Kaffe og kage
Fri leg - mulighederne er mange for en tur i Marstals små gader, en tur i bølgen eller i hotellets pool!
Kl. 19.00 Buffet
Lørdag den 9. juni
8.00 Morgenmad
10.00 Tur ud i Ærøs smukke natur. Vi medbringer madpakker fra hotellet +
drikkevarer og har flere stop undervejs på historiske og naturskønne steder.
15.00 Besøg på Søfartsmuseet i Marstal (måske Danmarks mest interessante
søfartsmuseum (?) beliggende midt i det historiske havneområde).
19.00 Velkomstdrink

Søndag den 10. juni
8.00 Morgenmad
10.00 Afgang fra hotellet.
12.00 Frokost i Ærøskøbing og mulighed for at tage en fin tur på egen hånd rundt i
den smukke by.
14.35 Færge til Svendborg (mødetid et kvarter før)
Ret til ændringer i programmet forbeholdes ;-)
I prisen er inkluderet:

·
·

Færgebillet (gruppebillet) – som gælder for de anførte afgange 13:05 fredag
fra Svendborg og 14:35 søndag fra Ærøskøbing!
Entré Søfartsmuseet i Marstal

Pris i dobbeltværelse
Pris enkeltværelse

kr. 1.845,- pr. person.
kr. 2.150,- pr. person.

Drikkevarer og frokost søndag er for egen regning.
Endeligt program og tilmeldingsblanket udsendes med første Newsletter i januar
2018.
På gensyn på Ærø
TR hilsen
Birte og Peter Böwadt

Billeder fra store køredag

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
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