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Formanden har ordet:

Det gamle år har netop forladt os, og et nyt TR år har lige taget sin start. Ser man fremad, er der
langt tid til næste nytår, og der er mange ting vi skal nå. Det kommende år, bliver også et travlt
TR år, hvor der bliver mange og gode arrangementer såvel i Øst som i Vest. Det første arrangement
starter allerede i januar hvor Arbejdermuseet slår dørene op for os, og herefter går det slag i slag
med arrangementer hver måned i januar, februar og marts måned. I april har vi den årlige
generalforsamling og når den er overstået, begynder køresæsonen for alvor, hvor vi kan få de kære
TR biler ud på de danske veje og mærke dækkene bide sig fast mod den sorte asfalt. I 2018 bliver
det året hvor vi kan afholde det første Nordiske Træf i klubbens historie, og det er jeg meget spændt
på, og jeg håber at rigtig mange af jer medlemmer kommer for at opleve en weekend med vores
svenske og norske venner.Det bliver også året, hvor vi afholder vores årstræf på en ø, hvor turen
går til Ærø, og hvor Birte og Peter Böwadt har planlagt og arrangeret et årstræf som bliver noget
anderledes og meget spændende.
2018 er også året hvor det internationale træf afholdes i Tyskland, nær Bremen. Danmark har
fået tildelt 10 pladser, så vi håber at dem som vælger at tage på denne tur, må få en rigtig
spændende forlænget weekend i september måned.
Læser man de forskellige arrangementer i dette Newsletter, kan man også se at turen flere gange
går over sundet mod Sverige. Så alt i alt, bliver det et meget travlt TR år, og der er noget for enhver
smag.
Som vi alle ved, og som man kan læse andet steds i dette Newsletter, så er vores alles Gorm Schmidt
desværre ikke mere i blandt os, og det føles som at TR-Club.dk nærmest er blevet amputeret, da
Gorm i den grad var lig med TR-Club.dk og omvendt. I de år jeg har været medlem af TR-Club.dk
bestyrelse har jeg altid betragtet Gorm som min læremester og store forbillede ud i TR og
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TR-Club.dk, og som en helt fantastisk sparringspartner.
Her til sidst i ”formanden har ordet” vil jeg ønske alle et rigtig godt TR år, og jeg håber at se mange
af jer til de kommende arrangementer rundt i landet.
God læselyst til alle.
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
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.

Arbejdermuseet
Sted: Arbejdermuseet Rømersgade 22, 1362 København K
Tid: Den 13. januar 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.

Arrangementet er afholdt, 12 personer mødte op til en god middag
og en spændende rundvisning, hvor nostalgien kunne få frit løb.
Med TR Hilsen

Hjørdis og Per

Besøg i Diesel_House
Mødested: Elværksvej 50, 2450 København SV
Tid: Den 18. februar kl. 10.30
Til lyden og lugten af arbejdende motorer kan vi i Diesel-House følge dieselteknologiens udvikling
fra slutningen af 1800-tallet til nutiden, samt få et indblik i fremtiden. Den teknologiske
udvikling kobles sammen med Københavns energiforsyning, B&W skibsværft og motorfabriks
udvikling i mere end 160 år, varetransport over havene og diesel- teknologiens udvikling og brug
i hele verden.
TR-klubben inviterer til rundvisning m.v. den 18. februar kl. 1030 på museet, beliggende på
Elværksvej 50, 2450 København SV: Der er fri parkering.
Det, der engang var verdens største dieselmotor fra 1932 og som kunne levere strøm til det
meste af København er stadig køreklar og startes op netop denne dag kl.1100. Herefter er der
guidet rundvisning på museet. Motoren er i 3 etager og står midt i museet.
Museet består af 4 dæk.
· Det nederste dæk rummer udstillingen ”Fra damp til diesel”.
· 1. Dæk beskriver dieselmotorens betydning for især skibsfart og elektrificeringen af hele
verden.
· 2. Dæk er helliget B&W´s historie.
· 3. Dæk giver os et indblik i fremtiden.
Efter rundvisningen begiver vi os i samlet flok til et endnu ikke nærmere bestemt sted på
Fisketorvet, hvor vi for egen regning kan indtage lidt spiseligt.
Selve besøget på museet er gratis.
Tilmelding til næstformanden senest den 14. februar enten på mail
noerretranders@gmail.com, eller tlf. 20109293.

Besøg På Flyvevåbnets Historiske Museum i Karup.
Mødested: P-pladsen ved Hotel Pejsegården i Brædstrup
Tid: En lørdag eller søndag, nok medio april mødes klokken 10.00.(mail udsendes)

Fra Brædstrup kører vi i samlet flok via Løve, Vrads, Hjøllund, Christianshede, Bording Kirkeby,
Munklinde og Kølvrå til Flyvevåbnets Historiske Museum i Karup; det er en tur på ca. 60 km.
På dette museum vil vor klubkammerat Lars Søe-Jensen vise os rundt. Efter rundvisningen vil der
være frokost på museet.
Efter frokost går vi den korte afstand til Gedhusmuseet, hvor Lars-Søe Jensen ligeledes vil vise os
rundt.
Derefter går vi tilbage til FHM, hvor vi nyder en kop kaffe og lidt småsnak, inden vi bryder op, og
hver især finder hjemad, måske i selvforanstaltede ad hoc grupper.
Detailplanlægning og dato- og prisfastsættelse vil kunne ske i løbet af jan-feb, så det påregnes, at
vi nok vil kunne rundsende en dataileret invitation i begyndelsen af marts 2018.

En aften med de mest fantastiske klassiske biler.
Mødested: Slangerupvej 7, Benløse, 4100 Ringsted.
Tid: Onsdag den 14. marts 2018, kl. 19.00 - 21.00.
En aften med de mest fantastiske klassiske
biler.
Denne aften skal vi opleve de mest fantastiske
klassiske biler, som man kan tænke sig, når Per
G. Hansen åbner sin garage for TR-Club.dk. Per
har lovet at vise os sin fine samling af biler, som
omhandler Porsche, Ferrari, Lamborghini,
Maserati, Corvette, BMW M1, for blot for at
nævne nogle, og fortælle os de forskellige
historier der knytter sig til de enkelte biler.
Ud over at have en fin samling af biler, er Per G.
Hansen ligeledes flere gange blevet dansk mester i
Klassisk Rally.
På denne aften er der plads til max 15 medlemmer,
så tilmelding er efter princippet ”først til mølle”.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på 4021 7113, senest søndag
den 4. marts 2018.

Peter Jørgensen

Generalforsamling, 8. april 2018:
Mødested: Ryesgaard, Nordre Koppelvej 27, 7000 Fredericia.
Tid: søndag den 8. april 2018, kl. 12.00

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:
Næstformand Ole Nørretranders (modtager genvalg, men ser meget gerne nye
kræfter træder ind i bestyrelsen).
Kasserer Jens Chr. Fahrner (modtager genvalg)
Revisor Karin Jørgensen (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Erik Steen (modtager genvalg)
8. Eventuelt
Forslag til behandling på generalforsamlingen, samt kandidater til bestyrelsen tilsendes
formanden senest 8 dage før generalforsamlingen på formand@tr-club.dk
Som det kan ses af indkaldelsen, ønsker vores næstformand Ole Nørretranders, at der
kommer nye kræfter ind i bestyrelsen, og sætter hermed sit kandidatur til rådighed. Jeg
skal derfor opfordre interesserede medlemmer om at kontakte undertegnede, med henblik
på forslag til nye i bestyrelsen.

Generalforsamlingen indledes i år lidt anderledes end sædvanlig, idet vi har fået Bent
Mikkelsen til at komme og holde foredrag omkring Monte Carlo Rally igennem tiderne,
herunder sin egen karriere som Rallykører, både herhjemme og som deltager i Rally Monte
Carlo.

Efterfølgende foredraget med Bent Mikkelsen, indledes generalforsamlingen herefter
sædvanen tro med et let frokostbord 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 tirsdag den 27. marts 2018.

Peter Jørgensen
Formand
Forårsklargøring hos VW i Køge
Mødested: VW Køge, Tangmosevej 110, Køge
Tid: Lørdag den 21. april, kl. 11:00 – 16:00
Denne dag må medlemmerne meget gerne medbringe deres TR biler, og vi vil gøre det til
en hyggelig dag. Vi skal tale om de forskellige ting man kan gøre i forbindelse med
forårsklargøring af en Triumph TR. Det være sig service, bremser, smøring, olie, det
elektriske etc. Har du et forslag og noget vi skal kigge på vedrørende din TR så lad os det
vide, så de rette personer kan være klar til at hjælpe på dagen.
Det er vores medlem Jørgen Bomberg, som igen meget velvilligt har sørget for de rette
omgivelser, hvor Volkswagen Køge er vært på værkstedet, med en kop kaffe og kildevand.
Klubben sørger for sodavand , småkage og lidt chips.
Vores medlem Anders Dahl, vil ligeledes på dagen være til stede, og til fordelagtige priser

sælge smøreolier samt medbringe et bredt sortiment af reservedele til vores TR biler. Er
der noget, du mangler, kontakt da Anders på 2683 5777 / ad@dahlstapet.dk, så han har
mulighed for, at medbringe netop denne reservedel til dig.

De TR ejere - der har manualer og evt. specialværktøj til TR - må gerne medbringe disse.
Ove Pedersen og Per Haagensen vil være til rådighed med praktisk hjælp på dagen, hvor
vi ligeledes kan udveksle erfaringer og hjælpe hinanden.
Medbring evt. madpakke.
Tilmelding senest den 14. april 2018 til Peter Jørgensen på pj@jorgensen-sonner.dk
/ mobil 4021 7113 eller Per Haagensen haagensenp@gmail.com / mobil 2799 6803.
Oplys gerne hvilken TR type du kommer i, og hvad du skal have lavet på din TR.

Præstegårds-picnic og syrenTuR.
Tid: Pinselørdag den 19. maj, kl.10.00
Mødested: Nørre Broby Præstegård (Præstegårds Allé 2, Nørre Broby, 5672 Broby).

En lørdag, hvor syrenerne blomstrer, mødes vi ved præstegården i Nørre Broby til
morgenmad, som vi arrangerer her fra - nok kl. 10.00.
Præstegården er 350 km2 bindingværk-idyl med tre længer omkring en brostensgårdsplads.
Der er store grønne arealer omkring lige ned til Odense Å.
Efter morgenmad og hygge kører vi i kortege langs planlagt rute med syrener langs ruten.
En stor del af Midt- og Sydvestfyn er nærmest blåt om foråret (hvis hegnene ikke er for
kraftigt beskåret).
Der vil være en kort stop-over til lige at skylle støvet ned med medbragt fluvidum. Tur-tid
= forventeligt 1½ times tid.
Ruten fører os tilbage til præstegården, hvor vi slår picnictæpper ud og sidder og nyder
fællesskabet og det at være ude. (I tilfælde af regn og blæst kan vi sidde indenfor - der er
plads nok - men vi satser på godt vejr).
Hjemtransport = forventeligt midt eftermiddag - det afgør folk selv iht. hjemtransporten.
Vel mødt
Deadline for tilmelding: Mandag d. 14/5 til
michaelbhvorslev@gmail.com / 5120 2720
Bedste TuR-hilsner

Michael og Sanne (hustru) og Winston (TR)
Forårstur Sjælland
Tid: Lørdag den 5. maj kl. 10:00
Mødested: Holbæk havn ved Grillen Havnevej 1
På opfordring gentager vi sensommerturen 2017, og lader den genopstå, lettere modificeret som
en forårstur, dette for at se det samme landskab, men med forårsdragten på.
Vi starter med dækspark på Holbæk havn, og slutter på REERSØ KRO Strandvejen 46, Reersø
4281 Gørlev efter ca. 115 km, pris for turen kr. 68, som dækker kaffe og æblekage på kroen.

Til turen medbringes egen forplejning og evt. stole, bord og tæppe.
Vi mødes på Holbæk havn kl. 10:00 et sted omkring "Grillen" 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 et tidligere psykiatrihospital og nu blandet bolig- og institutionsområde
ned til Isefjorden 2 km syd for Nykøbing Sjælland. Området, hvoraf hovedparten af
bygningerne er opført 1913-15 efter tegninger af Kristoffer Varming, er i årtier blevet kaldet
Den gule By pga. de karakteristiske gulmalede bygninger i stilen Bedrebyggeskik.
Efter frokost kl. 12:45 kører vi vestover til Sejerø bugt omkring Høve, vi følger bugten til
Nekselø bugt, og holder en kort pause ved havnen Havnsø i Føllenslev, for at få strukket
benene og måske en is.Kl. 14:15 starter vi motorerne og efter en kort rute langs kysten,
sætter vi kursen mod Reersø kro, hvor værten venter os med kaffe og æblekage.

Betaling 68 kr. per person, indbetales til TR CLUB DK på giro kontoart nr. +01
kreditornr./kontonr. 5342791, i forbindelse med din tilmelding.
Tilmelding skal ske til Peter Jørgensen pj@jorgensensonner.dk / tlf. 4021 7113 eller
Per Haagensen haagensenp@gmail.com / tlf. 27 99 68 03, senest den 23. april 2018

CLASSIC RACE AARHUS
Tid: Lørdag den 26. maj 2018
Mødested: Og tidspunkt: Information kommer senere.

Classic Car Park Mindeparken, her ankommer vi i vore Triumph TR senest kl. 07:30,
kørerne har gratis adgang, passagerer skal betale entrè.
Classic Car Park Mindeparken er i kernen af hele Classic Race Aarhus-arrangementet:
Området ligger på banens inderkreds og der er derfor begrænset tidspunkt for ind- og
udkørsel. Indkørsel er kun mellem 7 og 8 om morgenen og udkørsel er muligt efter sidste
løb. Til gengæld er det en unik parkeringsmulighed lige ved Classic Race’ egen
Margueritrute, hvor der kører gratis shuttle gennem Goodlook Street, så man nemt og
bekvemt kan komme til den anden ende af Mindeparken.
Gør det lidt festligere, se bagerst i garderoben, tag noget tidstypisk tøj på, der passer til
din din TR.
Tilmelding senest den 10. februar 2018
til Peter Jørgensen: pj@jorgensen-sonner.dk / tlf. 4021 7113 eller
Per Haagensen haagensenp@gmail.com / tlf. 2799 6803

Nednstående tekst er hentet fra Århus Stiftstidende
Feltet på Triumph Competition & British HTGT byder på en lang række britiske
racerbiler, som vi ellers aldrig ser i Danmark, og derfor var det oplagt for os at indgå en
aftale om et løb i Aarhus.
Racerbilerne i Triumph Competition & British HTGT skal selvfølgelig være britiske og må
senest være bygget i 1981.
De legendariske Triumph-modeller fylder naturligvis meget og dækker hele spektret fra
halvtredsernes åbne TR3-model til den kileformede TR7-model, der markerede
afslutningen af mærkets sportsvognsproduktion i 1981.

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

Traditionen tro åbner vi igen garagen og byder på morgenkaffe, rundstykker med ost og rullepølse,
og som rosinen i pølseenden nogle 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, kolde som varme drikke, tæpper, klapstole mm til turen. Undervejs gør vi holdt
for at indtage den medbragte mad.
Hvor vi slutter i år, er ikke fastlagt endnu, da de endelige detaljer ikke pt. er på plads.
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 27. maj
2018.

Karin og Peter Jørgensen

Årstræf 2018 på Ærø
Tid: 8. - 10. juni.
Mødested: Ærø Hotel i Marstal

Info om vort årstræf i 2018
Vi skal bo på Ærø Hotel, som 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
træ- og stålskibsværfter, hvor langt størstedelen af skibene var bygget. Marstal havde også sin
egen motorfabrik.
Med de gennemført testture kan vi på forhånd love, at turene vil falde i smag bl.a. med overvægt
på små veje og øens bakkede terræn, der giver fine udsigter. Ærø har i øvrigt et omfattende
solvarmeanlæg, der på et tidspunkt var Danmarks største, og som forsyner Marstal med fjernvarme.
Dir. Nick Brammer, Ærø Hotel 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!

Vedlagte fotos giver nogle hurtige indtryk fra Ærø.
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
Færger til Ærø: Man vælger selv den færge til Ærø fra Svendborg eller Fynshav, der passer en
bedst.

Færge bookes på Ærøfærgens hjemmeside: www.aeroe-ferry.dk.
Husk at booke returbillet også!
Færgebilletten (med returbillet) skal gemmes, da den vil blive refunderet på hotellet.
15.30 Kaffe og kage og herefter er der fri leg - mulighederne er mange for en tur i
Marstals små gader, en tur i bølgen - eller i hotellets pool!
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 med introduktion (måske Danmarks mest interessante
søfartsmuseum beliggende midt i det historiske havneområde).
19.00 Velkomstdrink
19.30 Buffet efterfulgt af mulighed for en ”sving-om” til levende musik, og vi har vort eget
lokale.

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.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes ;-)
I prisen er inkluderet:
· Færgebillet
· Entré og introduktion til Søfartsmuseet i Marstal
Pris i dobbeltværelse pr. person Kr. 1.875
Pris enkeltværelse
Kr. 2.050
Drikkevarer og frokost søndag er for egen regning.
Deltagergebyret indbetales til Jens Chr. Fahrner senest onsdag den 28. februar
2018 på giro konto nr. +01< 5342791
og
ovenstående tilmeldingsblanket skal være Peter Böwadt, Jyllands Allé 106,
8270 Højbjerg i hænde senest mandag den 28. april 2018.
Mailadresse: ptb@bowadtimprovement.dk
Vi glæder os til gensynet på Ærø J
TR hilsen

Birte og Peter Böwadt

Classic Cars i Ringsted
Tid: lørdag den 16. 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 herunder tilmelding m.m, følger i Newsletter 2, og på hjemmesiden.

Peter Jørgensen
Svensk Sportsvognsmøde
Tid: Lørdag den 7. Juli.

Som de tidligere år er TR-Club.dk igen 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.
Betaling sker på den måde at de Danske deltagere, indbetaler til TR-Club.dk, 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 medlemmer som ikke tidligere har deltaget kan det varmt anbefales, at tilmelde sig, da det en
meget let form for orienteringsløb, hvor der deltager ca. 150 sportsvogne af alle typer og årgange,
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 altid at følges rundt på ruten, så man hjælper hinanden,
og så vi alle får en hyggelig dag med vores TR og hinanden.
Tilmelding for samlet kørsel skal ske til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på
mobil 4021 7113.
Nærmere info om indbetaling for deltagelse, beløbsstørrelse, fælles mødested, fælles
kørsel mm, følger i Newsletter 2, samt på hjemmesiden.
Peter Jørgensen

Nordisk Træf i Danmark
Mødested: Hotel Kystvejens Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa, Danmark.
Tid: Fredag den 17. – søndag den 19. august.
Vi kan i år præsentere en nyhed, Nordisk Træf, som erstatter Øresund Rundt, og som den første
gang skal foregå i Danmark. Vi satser på, at det bliver en succes, som kan blive en tradition, og
gå på skift mellem vores søsterklubber i Norge, Sverige og Danmark. Træffet strækker sig over en
weekend fra fredag til søndag, og vi håber at rigtig mange af vores medlemmer, vil bakke om
omkring dette nye tiltag.

Weekendens program er som følgende:
Fredag den 17. august:
Kl. 15.00: Der er indkvartering på Hotel Kystvejens Konferencecenter www.kysthotellet.dk mellem
kl. 15.00-19.00, hvor der serveres kaffe og kage.
Kl. 19.00: Her serveres der en let aftenbuffet (drikkevarer er for egen regning).
Herefter er aftenen alene afsat til socialt samvær, dækspark mm.

Lørdag den 18. august (køretur ca. 100 km):
Kl. 8.00-10.00: Stor morgenbuffet.
Kl. 10.00: Her starter vi alle op og kører sydpå mod Ebeltoft. Vi får alle udleveret en picnickurv
som vi senere skal indtage.
Kl. 11.00: Vi ankommer til Ebeltoft hvor vi parkerer ved Glasmuseet www.glasmuseet.dk som
ligger nede ved havnen. Her går vi alle ind og ser på de arbejdende værksteder, glaskunst og meget
andet. Lige ved siden af ligger Fregatten Jylland www.fregatten-jylland.dk , som man også er
velkommen til at besøge, hvilket dog er for egen regning.

Kl. 13.00: forlader vi Ebeltoft og kører videre mod Kalø Slotsruin www.visitdjursland.com/kaloeslotsruin-gdk605879
Kl. 13.30: ankommer vi til Kalø Slotsruin hvor vi tager picnickurven frem, og spiser den medbragte
mad, og ser slotsruinen og området omkring, som har store nordiske relationer.

Kl. 15.00 vi starter igen op, og drager ad de snoede veje tilbage mod hotellet, hvor resten af
eftermiddagen er til fri disposition.
Kl. 18.30: mødes vi alle til en velkomstdrink.
Kl. 19.00: Vi sætter os til bords for at indtage en 3-retters menu (drikkevarer er for egen regning).
Søndag den 19. august (køretur ca. 90 km):
Kl. 8.00-10.00: stor morgenbuffet. Efter morgenmaden pakker vi alle, afregner og forlader hotellet.
Kl. 10.00: Vi starter igen vores TR biler op og drager mod Mariager, hvor vi undervejs krydser
Randers fjord med Udbyhøj Færgen www.randersfjord-faerger.dk/sejlplan som er kabeltrukket.
Kl. 13.00 ankommer vi til Mariager på Café Saltbøssen www.saltboessen.dk som ligger helt ned til
fjorden, og hvor vi skal indtage en lækker fiskebuffet (drikkevarer er for egen regning).
Kl. 15.00: efter at have indtaget maden på Café Saltbøssen, er weekendens arrangement slut, og
vi drager alle hjemad.
Prisen for dette arrangement er kr. 1.600,- pr. person beregnet på 2 personer i 1 dobbeltværelse.
Tillæg for enkeltværelse kr. 400,Ud over drikkevarer til de forskellige måltider er alt som er nævnt inkluderet i prisen.

Karin og Peter Jørgensen

Internationale træf i Papenburg nær Bremen, Tyskland:
Tid: 14. – 16. september i Tyskland, med mulighed for en supertur som starter den 12. september
2018.

I en tidligere mail af november 2017, som blev sendt rundt til alle medlemmerne af vores
udenlandskoordinator Peter Nordahl, indeholdende invitation og tilmelding, kan du læse
programmet, turene, samt tilmelde dig.

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

Udenlands: Peter Nordahl
Tlf.: 2016 7618
Mail: pnr@beierholm.dk

Nekrolog
En af mine TR venner er her ikke mere, i december døde Gorm Schmidt efter i længere tid
at havde kæmpet mod kræft. Jeg har kendt Gorm siden han for mange år siden meldte sig
ind i klubben, og har også, været med på sidelinjen i de mange år, hvor han har været
formand for klubben, et job som han gik meget seriøst op i. En gang imellem kunne jeg få
det indtryk, at klubben var hans et og alt. Gorm var typen, at gik han ind for noget, gjorde
han det 100%, skulle han arrangere en tur, skulle turen gennemkøres flere gange, så han
var sikker på, at der ikke var fejl i kørebeskrivelserne. Når TR bladet skulle redigeres, var
det skolelæreren der kom op i ham, for der skulle læses ekstra korrektur, så ingen bagefter
kunne bebrejde ham, at der var stavefejl i bladet.
Når der skulle afholdes generalforsamling, var Gorm nervøs for at han ikke gjorde det godt
nok, og ringede tit før afholdelsen til mig, da jeg på det tidspunkt tit var dirigent, for at vi
sammen kunne få analyseret, om der var noget vi skulle tage højde for.
Desværre blev afslutningen som formand, forårsaget af, at flere medlemmer ønskede at
starte en ny klub. Denne beslutning tog hårdt på Gorm og tre måneder efter dette skete,
ringede Gorm til mig og bad mig om at overtage formandsposten.
Efter Gorm trak sig som formand og gik ud af bestyrelsen, fortsatte han stadig sit virke i
klubben og stillede gerne op for at hjælpe ved de tekniske møder, samt tilrettelægge ture
for klubben.
Vi der har set Gorm og Ingers TR6, kan nok blive enige om, at det er Danmarks nok flotteste
og mest originale TR6, jeg glemmer aldrig da han kom og fortalte mig, at han havde fundet
nogle originale Lucas sikringer til bilen, det var den måde han arbejdede på, og selv om
han vidste, at der var gode muligheder for at gøre bilen mere tidssvarende, var det ikke
noget han ønskede, ej heller at sætte overgear på, selv om han i mange år havde et sådan
liggende i kælderen, i den originale trækasse.
En anden sjov ting var, at Gorm i mange år ikke havde en garage til sin TR6, men den
måtte stå i en carport, som var bygget sammen med huset, hvad gør en klog mand så, jo
han bygger en garage inde i carporten, hvor der lige var plads til en TR6.
Da Gorm trådte tilbage som formand, og der ikke var mere arbejde på hans TR 6, kastede
han sig over at bygge Veteran knallerter, at han valgte dette skyldes til dels at Gorm i sin
tid som lærer, blandt andet havde undervist de unge mennesker i motorlære, og da han
gik på pension, var der ikke nogen til at efterfølge ham, så skolen stod lige pludselig med
fem adskilte knallerter, samt en del reservedele til disse. Skolen ringede derfor og spurgte
om han var interesseret i stumperne. Gorm kunne selvfølgelig ikke sige nej og kælderen
blev herefter ombygget til knallertværksted. I første omgang fik han flækket en gammel
knallert sammen, og meldt sig ind i en knallertklub, hvor han blev meget aktiv. Han nåede
at få totalrenoveret en knallert, denne blev lige så gennemarbejdet som hans TR6 d.v.s
100% i orden. I den tid hvor Gorm var syg, blev han trods smerter og meget medicin, ved
med at arbejde på en anden af hans knallerter, en Eveton, desværre nåede den ikke at
blive færdig.
Gorm hjalp mange TR ejere, der havde problemer med deres bil, og de vil nok huske de
hyggelige timer det var, når man kom ned hos Gorm og noget skulle repareres. For mit
vedkommende som hjælpemekaniker og bestyrelsesmedlem er det blevet til mange hyggelige
timer med en kop kaffe, eller en lille uformel frokost i køkkenet, samme med deres store
hund.
Jeg vil som mange andre komme til at savne Gorm for hans måde at være på, og for mit
vedkommende vil jeg blandt andet komme til at savne de telefonsamtaler, vi i årene har
haft om klubben og tekniske udfordringer.
Det savn som vi der kendte Gorm har, er intet at regne for den tomhed som Inger og hans
to døtre Astrid og Kirsten må føle.
Ære være Gorms minde

Ove Pedersen
Redaktør
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Formanden har ordet

Vi skriver nu maj måned, og selv om det ikke er mere end 1 måned siden, at vi havde sne og salt
på vejene, så er foråret nu for alvor over os, og i skrivende stund er vejret mere til en tur i TR, end
at sidde foran sin PC. Sagt med andre ord, det er forår og køresæsonen er i fuld gang.I april måned
havde vi vores årlige generalforsamling som i år var henlagt i det jyske, hvor vi havde lånt Dansk
Veteranbil Klubs mødelokaler i Fredericia. Som planlagt havde vores næstformand Ole
Nørretranders valgt at lade andre tage plads i bestyrelsen, og som ny i bestyrelsen blev valgt Knud
Skovgaard som bor i Vojens, og som kører TR6. Med den nye bestyrelse bliver vi mere ligeligt fordelt
landsmæssigt så vi nu har 2 repræsentanter i vest, hvilket vil være en styrkelse omkring
arrangementer, teknik, events mm, og som på den måde gerne skulle blive til gavn for vores
medlemmer.I den forgangne tid der er gået i 2018, har vi allerede haft flere vinterarrangementer,
forårsklargøring, samt køreture, hvoraf de sidste 2 var forårsture begge den 5. maj, som blev kørt
både på Sjælland ved og omkring Holbæk, og i Jylland hvor turen gik fra Tørring til Karup.
Af de fremtidige arrangementer, har vi vores årstræf, som i år foregår på Ærø, og selv om jeg måske
gentager mig selv, så er det en tur som Karin og jeg glæder os rigtig meget til, og ud fra
tilmeldingslisten, som måske er rekord for deltagerantal til et årstræf, så sidder der også rigtig
mange af vores medlemmer som også glæder sig til denne weekend i juni. Det Nordiske træf har
også haft en fin tilslutning, og vi forventer at der blive omkring 30 biler som skal tilbringe en
weekend i august sammen. Som et specielt og spændende indlæg så kommer der fra Sverige en
TR3A med ilagt V8 motor, så det bliver spændende at se og høre denne bil.
Derudover har vi mange 1-dags ture i det Jyske, på Fyn, Sjælland, samt en tur over sundet til
Sverige. Der bliver derfor rig mulighed for at få sin TR, samt sig selv luftet i det danske sommervejr,
Formand
Peter M. Jørgensen
Tlf.:4021 7113.
Mail: formand@tr-club.dk

Næstformand
Per Haagensen
Tlf.: 2799 6803
Mail: haagensenp@gmail.com

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

så det er blot at komme til tasterne og tilmelde sig de mange kommende arrangementer.
Som noget meget positivt, så er vores medlemstal faktisk gået frem, hvor mange andre bilklubber
konstant har tilbagegang, så det er vi rigtig stolte af, og vi håber at denne udvikling fortsætter
fremover. Jeg vælger også at tro, at det er den brede vifte af tilbud til de mange forskellige
arrangementer vi løbende har i TR-Club.dk, som spredes fra mund til mund ude i den danske
veteranverden, og på den måde er en appetitvækker for nye om kommende TR ejere.
Med disse ord vil jeg slutte ”formanden har ordet”, og ønske alle god læselyst med det nye Newsletter,
samt med håb om at jeg vil møde mange af jer på de mange ture rundt i landet.
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
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.

Store Køredag i Ringsted med morgenkaffe og Opera.
Tid: tirsdag den 5. juni 2018, kl. 9.00-17.00, på Grundlovsdagen.
Mødestedsted: Hos Karin og Peter Jørgensen, Hovmarksvej 17, 4100 Ringsted.
Traditionen tro åbner vi igen garagen og byder på morgenkaffe, rundstykker med ost og
rullepølse, og som rosinen i pølseenden nogle strofer af Kgl. Operasanger Peter Andersen.

På turen i år kører vi mod Sorø, ind over landet, og når vi kommer til Tystrup og Bavelse søerne
gør vi holdt ved udsigtspunktet, hvor den medbragte mad og drikke indtages. Husk at medbringe
madpakken, kold og varm drikkelsen, tæpper, klapstole etc. til eget brug/forbrug.
Efter at indtaget mad og drikke går turen videre ud i det Midtsjællandske landskab, med kurs mod
øst.

Omkring kl. 15.00 ankommer vi til Østsjællands flyveklub www.flyveklubben.dk som er
beliggende på Nymarksvej 30, Kongsted, 4683 Rønnede, og som er en svæveflyveklub. Her vil
svæveflyveklubben fortælle os om klubben, det at svæveflyve, livet i klubben, området, og er vi
heldige med vejret på dagen, måske mulighed for at enkelte kan få en flyvetur i en svæveflyver.
Efter arrangementet på Østsjællands Flyveklub, er Store Køredag slut og vi finder hver især selv
hjem.
Turen i år er på ca. 80-100km.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på 4021 7113, senest 27. maj
2018.

Karin og Peter Jørgensen
Årstræf 2018 på Ærø
Tid: 8. - 10. juni.
Mødested: Ærø Hotel i Marstal
Info om vort årstræf i 2018
Vi skal bo på Ærø Hotel, som 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
træ- og stålskibsværfter, hvor langt størstedelen af skibene var bygget. Marstal havde også sin
egen motorfabrik.
Med de gennemført testture kan vi på forhånd love, at turene vil falde i smag bl.a. med overvægt
på små veje og øens bakkede terræn, der giver fine udsigter. Ærø har i øvrigt et omfattende
solvarmeanlæg, der på et tidspunkt var Danmarks største, og som forsyner Marstal med
fjernvarme.

Dir. Nick Brammer, Ærø Hotel 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!
Vedlagte fotos giver nogle hurtige indtryk fra Ærø.

PROGRAM
”ALT ER VAND VED SIDEN AF ÆRØ”

Fredag den 8. juni
Færger til Ærø: Man vælger selv den færge til Ærø fra Svendborg eller Fynshav, der passer en
bedst.
ærge bookes på Ærøfærgens hjemmeside: www.aeroe-ferry.dk.
Husk at booke returbillet også!
Færgebilletten (med returbillet) skal gemmes, da den vil blive refunderet på hotellet.
15.30 Kaffe og kage og herefter er der fri leg - mulighederne er mange for en tur i
Marstals små gader, en tur i bølgen - eller i hotellets pool!
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 med introduktion (måske Danmarks mest interessante
søfartsmuseum beliggende midt i det historiske havneområde).
19.00 Velkomstdrink
19.30 Buffet efterfulgt af mulighed for en ”sving-om” til levende musik, og vi har vort eget
lokale.
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.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes ;-)
I prisen er inkluderet:
· Færgebillet
· Entré og introduktion til Søfartsmuseet i Marstal
Pris i dobbeltværelse pr. person Kr. 1.875
Pris enkeltværelse
Kr. 2.050
Drikkevarer og frokost søndag er for egen regning.
Tilmelding er afsluttet der er d.d. Tilmeld 53 deltager
Vi glæder os til gensynet på Ærø J
TR hilsen

Birte og Peter Böwadt
Classic Cars i Ringsted
Tid: lørdag den 16. juni 2018, kl. 9.00
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 bymidten 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 til at vi mødes på Hovmarksvej 17 til en kop kaffe, skal ske til Peter
Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller 40217113, senest den 10. juni 2018.
Tilmelding til arrangørerne af udstillingen i Ringsted, skal ske direkte til arrangørerne,
hvor vi har modtaget følgende tekst, som man bedes følge:
Nu er tilmeldingen åben for Classic Cars 2018!
Arrangørerne bag Classic Cars og Sommer i Ringsted glæder sig til at byde velkommen til Classic
Cars 2018 d. 16 juni. kl. 11.00 - 13.00.

Classic Cars i Ringsted bliver afviklet i Ringsted bymidte.
Grundet at Ringsted bymidte bygges om i sommeren 2018, vil opstillingen af biler være
ændret til Classic Cars 2018.
Classic Cars tilbyder som altid en let frokost til deltagerne.
Biler fra perioden 1957 - 1992 vil blive prominent udstillet i bymidten.
De flotteste biler i de 4 kategorier:
•
Standard
•
GT
•
Engelske
•
Amerikanske
Her vil der blive uddelt præmier til den flotteste bil i de 4 kategorier.
Tilmelding sker via dette link: https://goo.gl/forms/3cyA63l91iip05iq1
Linket kan bruges flere gange.
Hvis din bil ikke er indregistreret – så er den stadig velkommen, men udenfor
konkurrence.
Custom Cars biler er velkommen til Classic Cars, men er udenfor konkurrence.
Kender du andre som også kunne være interesseret i at deltage - så tøv ikke med at
videresende dette link til dem.
Når man har udfyldt tilmeldingen er man tilmeldt. (Man kan tilmelde flere biler, ved at
bruge linket flere gange).
Nærmere information kommer tættere på arrangementet.
Sommer i Ringsted ser frem til en masse flotte biler til Classic Cars Ringsted.
Med venlig hilsen
Christian Molsing Sørensen
Event, salg og marketing
Bemærk at arrangementet er mellem kl. 11.00-13.00, men at vi alle skal komme noget tidligere,
så alt er klart til at publikum kommer fra kl. 11.00. Disse tidspunkter modtager vi senere fra
arrangørerne.
Mange TR hilsner

Peter Jørgensen

Svensk Sportsvognsmøde
Tid: lørdag den 7. juli 2018, kl. 8.00.
Mødested: Ved Havnehytten, Digevej 1, Kastrup (den sidste afkørsel fra motorvejen inden
Øresundsbroen).
Mødetidspunkt: Vi mødes ved Havnehytten kl. 8.00, hvor vi lige sparker dæk, inden vi samlet
kører til det svenske mødested, som er Djurhagegatan 15, Malmø, hvor vi skal være kl. 9.00.
Køretid ca. 30-40 minutter. Husk brobissen.
Som de tidligere år er TR-Club.dk igen 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.
Betaling i danske kroner er kr. 360,- pr. bil, og de Danske deltagere, indbetaler til TR-Club.dk, 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 medlemmer som ikke tidligere har deltaget kan det varmt anbefales, at tilmelde sig, da det en
meget let form for orienteringsløb, hvor der deltager ca. 150 sportsvogne af alle typer og årgange,
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 altid at følges rundt på ruten, så man hjælper hinanden,
og så vi alle får en hyggelig dag med vores TR og hinanden.
Tilmelding for samlet kørsel skal ske til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på
mobil 4021 7113, senest den 24. juni 2018.

Peter Jørgensen
Nordisk Træf i Danmark
Tid: fredag den 17. – søndag den 19. august 2018.

Vi kan i år præsentere en nyhed, Nordisk Træf, som erstatter Øresund Rundt, og som den første
gang skal foregå i Danmark. Vi satser på, at det bliver en succes, som kan blive en tradition, og
gå på skift mellem vores søsterklubber i Norge, Sverige og Danmark. Træffet strækker sig over
en weekend fra fredag til søndag, og vi håber at rigtig mange af vores medlemmer, vil bakke om
omkring dette nye tiltag.
Sted: Hotel Kystvejens Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa, Danmark.
Der er lukket for flere tilmeldinger.

Karin og Peter Jørgensen

Foromtale af Sensommertur 2. september.

Turen begynder i Vejen klokken 11.00 og går herfra via Askov og over Frihedsbroen til Caféen på
Gram Slot for lunchstop.
Herfra går turen videre til Rangstrup, hvor der venter os en fantastisk oplevelse, idet Erik Svendsen
har lovet at åbne sit Decorent’s døre for os (prøv at google eller facebooke dette).
Yderligere info om arrangementet og dets afvikling vil blive rundsendt og udlagt i nær fremtid, og
en reminder vil blive rundsendt en tre ugers tid før 2. september.

De bedste TR-hilsner

Erik Steen
TR Club DK

Internationale træf i Papenburg nær Bremen, Tyskland:
Tid: 14. – 16. september i Tyskland, med mulighed for en supertur som starter den 12. september

Tilmelding er afsluttet

Sensommertur på Sjælland:
Dato og tid: Søndag den 23. september 2018, kl. 10.00.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, til årets sensommertur på Sjælland.
Mødested, og hvad vi skal se, vil være i stil med de tidligere år, men ruten er ikke pt. fastlagt
endeligt, men det bliver en tur på ca. 70-90 km rundt på Sjælland, men diverse indlagte stop, hvor
vi spiser den medbragte mad og drikke.
Til orientering, så er vi i dialog med en Bisonfarm, hvor vi måske kan komme ud og se bisonkøer
og okser, og høre om dyrene, samt mulighed for at købe kød fra dyrene.
Læs mere om detaljerne i Newsletter 3, eller følg med på hjemmesiden i
arrangementskalenderen.

TR Club.dk
Generalforsamling 2018

Formandens beretning:
Indledning:
Foråret nærmer sig, og tiden for den årlige generalforsamling er nået. Vi skriver i dag den 8. april
2018, og som nok alle har opdaget, så er vi i det jyske nærmere bestemt i Fredericia. Som de
forgangne år, så håber vi alle på, at vi må få en god generalforsamling, med godt humør, og gerne
med nogle gode debatter om vores klub, både hvad der er godt, men også mindre godt, og som
måske skulle justeres ind. Vi skal jo ikke glemme, at vi i bestyrelsen alle er ansat af
generalforsamlingen, og som derfor er forpligtiget til at leve op til generalforsamlings ønsker.
Vi har i bestyrelsen det forgangne år, arbejdet målrettet på at få så mange arrangementer som
muligt, dog med den bemærkning, at det ikke er kvantiteten, men kvaliteten som har vægtet højest,
og med vores målsætning om mindst 1 arrangement pr. måned, er målet i årets løb nået.
Som nok alle har bemærket i indkaldelsen, så har vores næstformand Ole Nørretranders ønsket at
træde ud af bestyrelsen, så der kunne komme ”nyt blod” i bestyrelsen. Jeg vil derfor godt takke dig
Ole har dine mange år i bestyrelsen, og med det håb om at vi i bestyrelsen fortsat må trække på din
store viden inden for TR-Club.dk, du er trods alt en af de ”rigtig gamle” i vores kære TR klub.
Vi er derfor flere i bestyrelsen som har været i tænkeboks om hvem der kunne afløse Ole, og vi er
kommet frem til den konklusion, at vi vil foreslå generalforsamlingen, at man stemmer på vores
medlem Knud Skovgaard som kommer fra Vojens. Ved at få Knud Skovgaard ind i bestyrelsen,
styrker vi den jyske del af TR-Club.dk. På den måde er bestyrelsen mere optimalt fordelt på
landsplan, og som alle ved så er Jylland et stort område og kan, for Erik alene, være svært at nå ud i
alle krogene.

Lidt om klubben, antal medlemmer, økonomi, mm:
Som jeg også nævnte sidste år, så er vores kære klub stiftet i 1975, og som derfor en ældre klub på
43 år. Ser vi rundt om bordet, så er der nok ikke nogen som kan bryste sig af kun at være 43 år, så
selv om klubben er af ældre dato, så er alderen en underlig størrelse, får var alle rundt om bordene
kun 43 år gamle, så var det den rene ungdom som sad og hørte på. Vi må jo nok erkende, at de
fleste af os er mere eller mindre grå i toppen, nogle endda topløse, og enkelte med farvestoffer
iblandet, men hvad betyder det, vi har vores TR biler, vi har en masse erfaring som vi har samlet i
alle årene, så vi skal bare have lidt forår i luften, så blomster amorinerne og med lidt højoktan på
tanken, går det bare derudad i vores TR biler.
Medlemsantallet er rimeligt stabilt, dog må vi indrømme, at det er lettere faldende, hvilket dog er
meget kendetegnende for vores type bilklub. Det er der desværre nok ikke så meget at gøre ved, da
vores biler ikke interesserer ungdommen på samme måde som bilerne fra 80erne og 90erne som er
ved at komme med som ny klassikere, eller youngtimere som de kaldes.
Medlemsantallet og økonomien, kommer vores kasserer Jens Chr. nærmere ind på længere nede
vores i dagsorden.
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Arrangementer:
Ser vi tilbage på året siden vi sad her sidst, så har der været 16 arrangementer, hvor der sidste år
havde været 18 arrangementer, dette er en tilbagegang på 2 arrangementer, hvilket dog kun er den
halve sandhed, da der reelt blev aflyst 2 arrangementer et på Sjælland og et på Fyn, grundet
manglende tilmeldinger, så summa summarum, så har vi reelt haft det samme antal arrangementer
som sidste år. Da vores målsætning er på mindst 1 arrangement pr. måned, ligger vi stadigvæk
højere end vores ambitioner. Ser vi frem i tiden, så er der allerede færdigplanlagt 11 arrangementer,
og vi er langt fra færdige med at planlægge for efteråret, og vinteren, så jeg er helt overbevist om at
vi kommer på samme niveau som sidst og som forrige år.
Ser vi fremad så har vi et årstræf i juni som i år afholdes på Ærø, og den ide og hele planlægningen
med dette årstræf er alene Birte og Peter Böwadt, som vi alle skal takke for deres gode initiativ. At
det er en anderledes måde at holde årstræf på end vi plejer, er kun dejligt, og ser man på
tilmeldingerne, så kommer der 27 biler, hvilket jeg næsten tror er rekord for et årstræf, og et bevis
for at ideen var rigtig god.
Et andet større og helt nyt arrangement er det Nordiske Træf, som vi forventer der vil komme
mange fra både Norge, Sverige og Danmark, og har man ikke tilmeldt sig, så kan det nås endnu. Det
kunne være sjovt hvis dette træf kunne blive en fast tradition.
Sidder nogen og gerne vil bidrage med at lave en TR tur ud i det blå, et teknisk arrangement, eller
noget helt andet, så kom endelig frem med det, så skal vi i bestyrelsen nok hjælpe alt det vi kan.
I den forbindelse skal jeg ikke undlade, at komme med en stor tak til alle dem som har været med til
at hjælpe ved arrangementer, er kommet med gode ideer til arrangementer, for uden jeres hjælp og
initiativer, ville det ikke være nær så sjovt i vores TR klub.

Udland:
Omkring udlandet og de internationale træf, kan jeg oplyse at der i år fra Danmark er tilmeldt 5
biler, som drager til Papenburg nær Bremen i Tyskland til september. Det er desværre færre biler
end der plejer, men som en klog sagde for ikke så længe siden, så er vi alle ældre end vi var sidste
år, og sidste år igen, og flere orker, aldersmæssigt, ikke at køre de mange kilometer i en TR, som
det kræver, hvis man skal deltage i de internationale træf. Ser man afstanden til Tyskland fra et
dansk synspunkt, så kan det måske undre mig, at der kun er tilmeldt 5 biler, der er ikke længere end
man kan køre dertil på 1 dag.
Næste år 2019, bliver det i Spanien, og 2020 i England, og i 2021 bliver det i Sverige, hvor det
bliver ca. 50 km nord for Helsingborg i byen Båstad.

Hjemmesiden:
Der er ikke så meget at sige til vores hjemmeside, blot kan vi konstatere at mange løbende besøger
hjemmesiden, men desværre meget få kommer med indlæg. Så lad dette være en opfordring til jer
medlemmer om at bruge den mere.
Husk, at hvis I har afholdt et arrangement, at sende fotos til webmaster, så skal jeg sørge for at
billeder kommer ind i galleriet på hjemmesiden.
Vi ser også meget gerne at medlemmerne sender et billede ind af deres TR, så den kan ses i galleriet
under medlemmernes biler.
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Facebook:
Nu ved jeg ikke hvor mange af jer fremmødte som er på Facebook, men Per som er vores Facebook
bestyrer, kan løbende konstatere at der kommer flere og flere følgere til, og at vi nu er oppe på 91,
hvilket beviser at Facebook måske på sigt er vejen frem i stedet for hjemmesider. I TR Club.dk
fortsætter vi dog med begge dele.

Afslutning:
Dette var hermed mine ord, for denne gang, og er der noget som jeg evt. har glemt, så lad mig det
høre, er der noget vi skal ændre, så lad mig det høre. Som jeg altid siger: ”bestyrelsen er til for
medlemmerne”.
Så med disse ord slutter jeg formandens beretning, og håber at vi alle fortsat må få nogle hyggelige
timer under resten af generalforsamlingen.

Formand
8. april 2018
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TR Club.dK
Referat af generalforsamling søndag den 8. April
2018 kl. 12:00

Årets generalforsamling blev afholdt på: Ryesgaard, Nordre Koppelvej 27, 7000 Fredericia.
Traditionen tro startede man med en af klubben betalt frokost. Kl. 13:00 ankom Bent Mikkelsen.
Han holdt et fint foredrag om sine deltagelser i Rallye Monte Carlo. Derefter blev selve generalforsamlingen afholdt.
Dagsordenen var som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskabet forelægges til godkendelse
Budget, herunder kontingent for næste år
Forslag fra bestyrelsen
Forslag fra medlemmerne
Valg af bestyrelse, suppleant og revisor
På valg er:
Næstformand Ole Nørretranders (modtager genvalg, men ser meget gerne, at nye kræfter træder ind i bestyrelsen)
Kasserer Jens Chr. Fahrner (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Erik Steen Kristensen (modtager genvalg)
Revisor Karin Jørgensen (modtager genvalg)
8. Eventuelt
Ad 1 – Valg af dirigent:
Som dirigent foresloges John Knudsen, der blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt varslet og indkaldt. Mødt var 26 personer, heraf 20 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 2017. Regnskabet udviste et
overskud på kr. 20.201,61, og klubben har en egenkapital på kr. 97.914,36.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4 - Budget, herunder kontingentet for næste år:
Jens Chr. Fahrner gennemgik det omdelte budget for 2018.
Der udspandt sig en diskussion om tilskud til arrangementer, specielt i det jyske. Budgettet blev
herefter vedtaget. Kontingent for næste år er uforandret kr. 400,- for medlemmer og kr. 200,- for
hustrumedlemmer.

1

Ad 5 - Forslag fra bestyrelsen:
Ingen
Ad 6 - Forslag fra medlemmer:
Ingen
Ad 7 - Valg af bestyrelse, suppleant og revisor:
Ole Nørretranders, Jens Chr. Fahrner, Erik Steen Kristensen og revisor Karin Jørgensen var på
valg.
Ole Nørretranders havde stillet sit kandidatur til rådighed, og i stedet blev Knud Skovgaard valgt
ind i bestyrelsen med applaus.
Jens Chr. Fahrner, Erik Steen Kristensen og Karin Jørgensen blev genvalgt med applaus.
Bestyrelsen består herefter af: Peter Jørgensen, Jens Chr. Fahrner, Per Haagensen, Erik Steen
Kristensen og Knud Skovgaard.
Revisor: Karin Jørgensen
Ole Nørretranders fortalte lidt om sit mangeårige arbejde i bestyrelsen. Bl.a. har han været formand for mange år siden: Erik Sørensen takkede Ole for det store engagement, han havde lagt for
dagen i alle årene. Stor applaus fra alle tilstedeværende.
Ad 8 - Eventuelt:
Ole Nørretranders, som er bestyrelsesmedlem i Motorhistorisk Samråd, oplyste, at der er 286
mærkeklubber i Danmark. Alle har faldende medlemstal. Man kunne forestille sig, at klubberne
søger sammen i større enheder.
Erik Sørensen mente, at man skal fortælle folk, hvor meget nemmere det er at være ejer af en
gammel bil, hvis man er medlem af den til bilen hørende mærkeklub.
Der eksisterer to TR-klubber i Danmark. Dette gav anledning til en diskussion om fornuften heraf.
Flere mente, at de to klubber burde nærme sig hinanden ved f.eks. at samarbejde om arrangementer. Dette er allerede sket i Jylland, hvor de to klubbers vest-koordinatorer i fællesskab har
lavet et arrangement.
Herefter fortalte Ole Nørretranders lidt om den nye Persondataforordning. Når et nyt medlem melder sig ind, skal klubben have tilladelse til at oplyse navn og adresse. Og nuværende medlemmer
skal spørges. Hvis man er interesseret i at vide mere, kan man læse MhS' nyhedsbrev, udsendt til
medlemmerne den 21.02.2018. Der forestår bestyrelsen et større arbejde med at få den nye lov
inkorporeret i vores rutiner.
Fotokonkurrencen, som var annonceret i TR-bladet 2017, blev vundet af Anders Dahl med billede
nr. 1.
Hermed sluttede generalforsamlingen officielt.
Referent:

Hanne Fahrner

Bestyrelsesmedlem
Knud Skovgaard
Tlf.: 53371482
Mail: kskovgaard@bbsyd.dk

Bestyrelsesmedlem og vestkoordinator
Erik Steen
Tlf.: 7222 2251
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Mail: : esk@klkristensen.dk

Udenlandskoordinator
Peter Nordahl
Tlf.: 2016 7618
Mail: pnr@beierholm.dk
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Formanden har ordet

Vi skriver nu september, og sommeren er ved at afslutte, og efteråret og vinteren banker på. Sidste
år klagede vi over al den regn, som hele tiden gjorde det umuligt at køre i åben TR. I år, kan ingen
klage, vi har haft en fantastisk sommer, hvor varmegraderne i lange perioder ikke har været under
de 25 grader, og mange dage hvor termometeret viste 30-35 grader, så der har været rigtig store
muligheder for at få luften sin åbne TR, få vind i håret, og lade hjulene snurre på den varme til
tider næsten flydende asfalt. Jeg håber derfor, at der rundt i landet er blevet kørt rigtig mange
kilometer i åben TR.
Vi har netop afholdt det første nordiske træf i klubbens historie, og det må siges at det blev en
stor succes, vi var i alt 29 biler som hele weekenden kørte rundt på Djursland, hvor vi stolt kunne
vise vores svenske og norske broderlande, en utrolig smuk egn i Danmark, og med en historie som
også knytter de nordiske lande sammen. Vejret var jo ikke som i den tidligere med meget høje
varmegrader, men omvendt var det måske også mere behagelig at køre rundt i TR. Jeg håber at
stafetten bliver taget op af de 2 andre lande, og at vi kan skabe en tradition for et nordisk træf
hvert år.
Siden sidste Newsletter har der været mange og rigtig gode TR arrangementer rundt i landet, hvor
der generelt har været rigtig god tilslutning til alle arrangementerne. Ikke at jeg vil komme ind på
alle arrangementerne, men jeg vil dog lige fremhæve et par stykker. Årstræffet på Ærø, som blev
en stor succes, og hvor er det skønt, at der var så stor tilslutning, hvor vi alle havde en helt
fantastisk weekend hvor bilerne, og den sociale råhygge var i højsædet. Derudover vil jeg også

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

Næstformand
Per Haagensen
Tlf.: 2799 6803
Mail: haagensenp@gmail.com

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

gerne fremhæve, at vi som noget nyt, deltog i Classic Race i Århus i maj måned på den måde at vi
havde samlet ca. 10 TR biler, som vores medlemmer var kommet med, og som blev udstillet på
inderbanen i Mindelunden hele weekenden. Vi havde alle en rigtig hyggelig weekend med at se race
om dagen, og senere om aftenen at indtage en dejlig middag på et af Århus mange spisesteder.
Vores medlem Morten Daus-Petersen og hans søn Joakim, som også deltog med deres TR4, har
deres TR4 som et fællesprojekt far og søn, hvilket er en rigtig god ide, som måske var noget andre
medlemmer at tage op, både for at opleve dette samvær med sin søn eller datter, men også på den
måde, at kunne bevare vores TR biler for fremtiden. Far og søn projektet kom der en rigtig god
artikel ud af i augustnummeret af Veteranposten, så har man ikke læst denne artikel, vil jeg
opfordre til at købe bladet og læse artiklen.
Som det kan læses andet sted i dette Newsletter, så er næste års årstræf allerede fastlagt, og det
kommer til at foregå på Agerskov Kro og Hotel, som er placeret i det sønderjyske. Vores nye
bestyrelsesmedlem Knud Skovgaard sammen med sin kone Gurli, har taget initiativ til at vi skal
besøge denne del af Danmark, og de vil ligeledes stå for det kommende arrangement. Bemærk da
Pinsen falder i den weekend vi normalt afholder årstræf, har vi i bestyrelsen at flytte
arrangementet 2 uger frem.
Som jeg nævnte i sidste Newsletter, så går vores medlemsantal til stadighed i den rigtige retning,
med at vi til stadighed får flere nye medlemmer, og medlemstallet er stigende. Denne udvikling er
vi meget stolte af i klubben, da tendensen i andre klubber er at medlemstallet er faldende. Min
overbevisning er derfor at vores gode gamle TR klub, langt fra er ved at gå på pension, nærmere
tværtimod, og med et gå på mod, hvor vi alle brænder for vores kære TR biler, og for det sociale
samvær imellem medlemmerne på træf og ved arrangementer.
Jeg vil slutte mit ”formanden har ordet” med at ønske alle en rigtig god læsning med det nye
Newsletter, og jeg håber at vi må ses på flere af arrangementerne i sensommeren, efteråret og
vinteren.
Mange TR hilsner

Peter Jørgensen
formand

Classic Race Århus

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 på Sjælland:
Dato og tid: Søndag den 23. september 2018, kl. 10.00 – 16.00.
Mødested: Vi mødes på havnen i Roskilde, ved vikingemuseet, kl. 10.00.
Turen er på ca. 90 km.

Efter de obligatoriske dækspark og måske en kop kaffe, starter vi alle op, og sætter kursen mod
Holbæk via Munkholmbroen. Inden vi når Holbæk drejer vi af mod Hellested og Kvanløse.
Efter at have kørt ca. 50 km, stopper vi op ved Brorfelde observatoriet, hvor vi spiser vores
medbragte mad og drikke. Husk tæpper, klapstole mm, til eget brug.
Efter at alle maver er godt fyldt op, starter vi igen vores TR biler, og sætter kursen mod vest mod
Undløse og videre rundt på de små veje.
Omkring kl. 14.30 ankommer vi til Peberdalsgaard www.peberdalsgaard.dk som ligger på
Gyrstingevej 88 ved Ringsted, og som er en bisonfarm, hvor Inge-Lise og Gert Schnack Sørensen
vil tage imod os, og fortælle om deres bisonfarm, hvor de har mere end 100 bisoner gåede. Der er
mulighed for at vi kan komme ud i folden siddende på en vogn efter en traktor, og på den måde
komme tæt på de store dyr. Turen kosten kr. 60,- pr. person, og minimum kr. 600,- (10 personer).
Derudover er det muligt at købe en sandwich, kaffe, og en vand. Der kan også købes bisonkød som
man kan tage med sig hjem og stege sig en lækker bisonbøf.
Når vi er færdige med at se og høre om bisoner på Peberdalsgaard, er sensommerturen slut, og vi
kører hjem.
Tilmelding skal ske til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på mobil 40217113.
Tilmelding skal ske senest den 16. september 2018.

Teknikmøde hos ”Doktor” Ebbe,
Tid: 25. oktober kl. 17.00.
Sted: Møgelgaardsvej 37, 8520 Lystrup.

Ebbes værksted

Ebbe Troelsen inviterer igen til teknikmøde i værkstedet I Lystrup.
Ebbe har, da denne foromtale skrives 4 stk. TR på operationsbordet. Der vil således være god basis
for detailerede besigtigelser af en TR’s sårbare indre, stille såvel forberedte som impulsive
spørgsmål, få kompetente svar, opleve gensidige erfaringsudvekslinger, kort sat opleve en aften
hos ”Doktor” Ebbe, som vi kan lide det.
Grillen er som vanligt tændt, så vi kan nyde en pølse og lidt til ganen samt en kop kaffe.
Vi ses hos ”Doktor” Ebbe.
Tilmelding til Peter Böwadt senest tirsdag 23. oktober 2018 på 4089 1498 eller på
ptb@bowadtimprovement.dk.

Classic Race Århus

Mortens Juleand med Quiz.
Tid: Søndag den 18. november kl. 13.00.
Sted: RISBYHOLM GODS, Risbyholmvej 5, 4622 Havdrup
Som sidste år, har vi igen i år valgt at afholde
et
kombineret
Andespisningsog
julearrangement.
Vi begynder kl. 13.00 med lidt minglen og evt.
dækspark, på privatbilen.
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. Igen 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
risalamande
med
varm
kirsebærsovs.
Mandelgaven er i år droppet, til gengæld afholdes der en anden konkurrence/quiz, i
bedste Otto Leisner stil, som gør det muligt for de heldige at få en præmie med hjem.
Efter maden er der kaffe og / eller glögg, med dertil hørende æbleskiver.
Prisen er den samme som de sidste flere 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 til 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 også i år booke Bed
& Breakfast her http://www.sylvestersverden.com/bed-breakfast
Seneste tilmelding er søndag den 28. oktober 2018 – der er begrænsede pladser, så
skynd dig!
Bemærk at tilmelding først er gældende, når betaling er modtaget.
Tilmelding til: Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på tlf. 4021 7113,
Betaling af kr. 250,00 pr. person indbetales til TR-Club.dk, kontoart 01 kreditor
nr./konto nr. 5342791

Besøg Christiansborg
Sted: Christiansborg, 1240 København K
Tid: Søndag den 13. Januar 2019, kl. 10:45 ved Folketingets besøgsindgang, der ligger til
højre for den store trappe i Rigsdagsgården.

En dejlig vinterdag midt i januar, har vi her en mulighed for at mødes.
Omvisningen starter kl. 11:00 og varer ca. 45 minutter.
Bemærk: Der er trapper og niveauforskelle undervejs
På omvisningen fortæller en af Folketingets betjente om Christiansborg som arbejdsplads
for Folketingets medlemmer. Du hører også om, hvordan Christiansborg fungerer som
centrum for folkestyret og lovgivningen i Danmark. Desuden får du et indblik i stedets
spændende historie og får sat Folketingets arbejde ind i en historisk ramme.
Omviseren tager dig med rundt i Folketinget, hvor du bl.a. ser Vandrehallen,
Landstingssalen, grundlovene og Folketingssalen.
Hvis der bliver mulighed for det kan vi efterfølgende besøge Tårnet.
Derefter venter Cafè KATZ ca. Kl. 12:45 med en frokosttallerken, Frederiksholms Kanal 1,
1220 København K, hvilket er i gåafstand.
Pris per person kr. 129,- eksklusive drikkevarer, selve omvisningen er gratis.
Tilmelding til:
Per Haagensen haagensenp@gmail.com / tlf. 2799 6803
Eller
Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk / tlf. 4021 7113
Betaling per person kr. 129,- til TR CLUB DK, konto kontoart 01 kreditor nr./konto
nr. 5342791
Tilmelding senest den 5. januar 2019, begrænset antal pladser 14
Hjørdis og Per Haagensen

Årstræf 2019 på Agerskov Kro & Hotel

Årstræffet i 2019 holdes ikke den første weekend i juni måned som det plejer p.g.a.
pinsen.
Det holdes i weekenden 21 til 23. juni 2019 på Agerskov Kro & Hotel som ligger
lige midt i det sønderjylland. Der er p.t. ikke lavet et detailleret program for turen men
glæd jer, der bliver noget for enhver smag. Bl.a. planlægges en lille smut over grænsen
til tyskland (husk pas).
Så husk at sætte kryds i kalenderen allerede nu.
I kan se stedet på dette link.: http://www.agerskov-kro.dk/
Det foreløbige program ser således ud:
Fredag d.21.06.:
Ankomst fredag eftermiddag fra kl. 15
Ved ankomst Kaffe/te og kage fra 15 til 17
Aftensmad
Lørdag d.22.06.:
Morgenmad
Vi starter turen rundt i det sønderjyske kl. 10
Madpakken som hotellet leverer indtages undervejs i nærheden af Tønder.
Eftermiddagskaffe/te når vi kommer tilbage fra turen ca. kl. 15
Velkomstdrink
Aftensmad (festmenu).
Søndag d.23.06:
Morgenmad
Efter check ud starter turen ca. kl. 10
Frokost et sted i Sønderjylland
Derefter skilles vi og enhver kører hjem.
Som sædvanlig er alle drikkevarer for egen regning (bortset fra velkomstdrinken).
På gensyn på Agerskov Kro & Hotel.
Mtrhilsen

Gurli og Knud
Vojens

Classic Race Århus

Årstræf 2018

Årstræf 2018

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
Bestyrelsesmedlem
Knud Skovgaard
Tlf.: 53371482
Mail: kskovgaard@bbsyd.dk

Bestyrelsesmedlem og vestkoordinator
Erik Steen
Tlf.: 7222 2257
Mail: : esk@klkristensen.dk

Udenlandskoordinator
Peter Nordahl
Tlf.: 2016 7618
Mail: pnr@beierholm.dk

