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Formanden har ordet:
Først vil jeg ønske alle vores medlemmer et rigtig godt nytår 2019, og jeg håber alle er kommet godt
ind i det nye år.
Med det nye Newsletter 1, er vi nu klar med nye arrangementer for den første del af 2019, hvor de
første arrangementer nok mest foregår uden vores kære TR biler, men som foråret nærmer sig, at
vores TR biler kan komme frem fra deres hi, og bringe os rundt på de danske, som udenlandske
landeveje.
Igen i 2019, vil vi i bestyrelsen bestræbe os på at have så mange og forskelligartede tilbud og
arrangementer, som muligt, så der er noget for enhver smag.
Vi starter allerede i januar med et besøg på Christiansborg, hvor vi skal opleve folketingssalen hvor
det ganske land bliver styret fra. Herefter skal vi selv forsøge at styre, ikke landet, men en gokart.
Senere følger forårsklargøring, generalforsamling mm. Af de store ture skal der afholdes årstræf i
det sønderjyske, nordisk træf i Norge, og det internationale træf i Spanien, alt sammen kædet
sammen med mange hjemlige ture ud i det grønne på de snoede danske landeveje. Der skulle
hermed være store muligheder for at få rørt sin TR, både på de korte stræk, og de meget lange,
hvis du vælger at tage med til Spanien, hvor der fra min matrikel er 2.226 km hver vej, og med ca.
8 km/ltr. bliver det ca. 600 liter benzin, som skal igennem de dobbelte SU karburatorer!
Med ønsket om, at vejret og din TR holder, at vi må mødes ude til et af vores mange arrangementer
i 2019, og nyde den gode klubånd, det sociale samvær, og ikke mindst vores skønne TR biler, vil
jeg slutte mit indlæg ”formanden har ordet”.

Peter Jørgensen



Arrangementer 2019:
Garage møde
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.

Gokart Race
Søndag den 10. februar 2019 kl 13.15, Ballerup Gokart Center
Mødested : Ballerup Gokart Center, Tempovej 35, 2750 Ballerup

Pris per person kr. 449,00 + evt. hjælmhue kr. 25,00 (Se nedenstående tekst)

Kl. 13:30 Briefing og omklædning.
       Kl.14:00 Starter 30 minutters gokart kørsel

Efterfølgende er der spisning, Classic Burger m. rustikke fritter og dressing.
Praktisk information:
Føreren skal være min 150 cm høj.
Beklædning
Ved ankomsten udleveres kørerdragter, hvis formål er at skåne førerens eget tøj. Da temperaturen
i gokarthallen afspejler temperaturen udenfor, anbefales at man iklæder sig praktisk tøj i forhold
til årstiden – det føles koldere når man sidder i en gokart med fart på. Vi anbefaler desuden sko
med flade såler da høje hæle gør det svært at betjene pedalerne.

Der er omklædningsfaciliteter hvor det er muligt at skifte tøj før og efter kørslen.
Hjelmhue: Kr. 25,-
(Hjelmhue er påkrævet af hygiejnemæssige årsager, man er velkommen til at
medbringe sin egen).

Tilmelding senest fredag den 25. januar
Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk / tlf. 4021 7113
Betaling af kr. 449,00 pr. person indbetales til TR-Club.dk, girokonto +01 <5342791



Garagemøde i Slangerup.
Tid: søndag den 3. marts, kl. 13.00-18.00
Sted: Vildbjergvej, 3550 Slangerup.

På initiativ fra Michael Neergaard, fra TR.Register.dk er vi blevet inviteret til at deltage i et
garagemøde i Michs garage i Slangerup.
Det bliver en værksteds/garagedag for TR Register og i den forbindelse vil jeg gerne invitere TR
Club med ved samme lejlighed.

Temaet bliver noget mekanisk (motor eller bagtøj) og noget karosseri relateret.
Jeg håber med dette tiltag, at møde nogle flere mennesker med samme interesse, til gensidig glæde
for os alle.

Venligst Mich.
Michael Neergaard

Tilmelding for TR-Club.dk skal ske til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på
 tlf. 4021 7113. tilmelding skal ske senest den 20. februar.



Forårsklargøring af vores TR-biler
Mødested: SMC-Biler Taastrupsgårdsvej 28, 2630 Tåstrup
Tid: lørdag den 30. marts kl. 11-16.

Vores medlem Jørgen Bomberg har igen meget velvilligt sørget for de rette omgivelser, hvor SMC-
Biler, Taastrupgårdsvej 28, 2630 Taastrup er vært på værkstedet med en kop kaffe og kildevand.
Klubben sørger for sodavand, småkager og lidt chips.

Vores medlem Anders Dahl vil ligeledes på dagen være til stede med smøreolier samt 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.

Opfølgning på Dolly og lysets hastighed - kommer lyset fra forlygterne ud af baglygterne, hvis
man kører hurtigt nok?

De TR-ejere - der har manualer og evt. specialværktøj til TR - må gerne medbringe disse.
Per Haagensen vil være til rådighed med praktisk hjælp på dagen, hvor vi ligeledes kan udveksle
erfaringer og hjælpe hinanden. Medbring evt. madpakke.

Da værksstedspladsen er mere begrænset end tidligere år, vi har 4 lifte og ikke yderligere
gulvplads, har vi behov for, at du oplyser hvilken TR-type du kommer i, og hvad du skal have
lavet på din TR.
Tilmelding:
Senest den 16. marts 2019 til Peter Jørgensen på pj@jorgensen-sonner.dk / mobil 4021 7113 eller
Per Haagensen haagensenp@gmail.com / mobil 2799 6803.



Generalforsamling, 6. april
Sted: lørdag den 6. April,  kl. 12.00
Mødested: Garnisonen 36, 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:
Formand Peter Jørgensen (modtager genvalg)
Næstformand Per Haagensen (modtager genvalg).
Suppleant Henrik Mortensen (modtager genvalg).

8. Eventuelt

Da vores bestyrelsesmedlem Erik Steen Kristensen ikke mere er en del af bestyrelsen, skal vi ud
over ovennævnte som er på valg, ligeledes have valgt en ny Vestkoordinator ind i vores bestyrelse.
Jeg skal derfor opfordre interesserede medlemmer i det jyske om at kontakte undertegnede, hvis
man ønsker at stille op til bestyrelsen, eller hvis man ønsker, at bringe et af vores medlemmer i
forslag.

Forslag til behandling på generalforsamlingen,  samt kandidater til bestyrelsen tilsendes
formanden senest 8 dage før generalforsamlingen på formand@tr-club.dk

Generalforsamlingen indledes 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 (med navn og evt. navn på ledsager) til generalforsamlingen sendes til
formand@tr-club.dk  eller på tlf. 4021 7113 senest onsdag den 27. marts 2019.

Peter Jørgensen
Formand



TR Club DK
Driftsregnskab 2018

Indtægter 2018 2017
Kontingenter fra 160 medlemmer 61.200,00 59.150,00
Rente, bank & giro 0,00 0,00
Salg af emblemer, kasketter og stofmærker 970,00 970,00
Indtægter ialt 62.170,00 60.120,00

Omkostninger
TR Bladet 2018 i farvetryk incl. forsendelse 18.489,85 17.344,85
Årsafgifter på hjemmesiden: www.tr-club.dk samt klippekort til vedligehold 6.742,50 543,75
Frimærker & konvolutter 2.070,00 1.790,00
Gebyrer, bank & giro 300,00 300,00
Telefonrefusion til formanden 1.500,00 1.500,00
Bestyrelsesmøder 6.000,00 2.500,00
Kontingent 2017/18 til Motorhistorisk Samråd (154 x 23,-) samt årsmøde 3.962,00 4.531,00
Coordinators Meeting i Spanien 5.000,00 4.500,00
Farvetoner til laserprinter 599,00 499,00
Diverse omkostninger 0,00 1.881,88
Omkostninger ialt 44.663,35 35.390,48

Arrangementer
13.01.2018 Besøg på Arbejdermuseet i København 0,00 0,00
14.03.2018 Bilaften hos Per G. Hansen i Ringsted 359,75 0,00
08.04.2018 Generalforsamling på Ryesgaard i Fredericia 4.385,00 3.278,40
21.04.2018 Forårsklargøring hos VW i Køge 183,90 528,00
05.05.2018 Forårstur fra Holbæk Havn -147,00 0,00
19.05.2018 Forårstur fra Nørre Broby på Fyn 175,00 0,00
05.06.2018 Klassisk Køredag fra Ringsted 1.000,00 1.000,00
08-10.06.2018 Årstræf på Ærø Hotel i Marstal 660,56 -2.865,45
07.07.2018 Svensk Sportsvognsmøde på Ring Knutstorp -26,95 -29,20
28.07.2018 Test på rullefelt hos Copenhagen Sports Garage 360,00 0,00
17-19.08.2018 Nordisk Træf på Hotel Kystvejen i Grenaa 4.149,00 0,00
12-16.09.2018 Euro Meeting i Tyskland 383,23 -292,48
23.09.2018 Sensommertur fra Roskilde Havn 720,00 -60,00
25.10.2018 Værkstedsmøde hos Ebbe Troelsen i Lystrup i Jylland 807,08 552,31
18.11.2018 Mortens Jule And på Risbyholm Gods i Havdrup -2.130,65 -1.651,89
09.12.2018 Julestue hos Erik Sørensen & Ellen i Munkebo på Fyn 249,00 0,00
2017 Diverse firmabesøg & arrangementer 0,00 4.068,22
Arrangementer ialt 11.127,92 4.527,91

Årets overskud 6.378,73 20.201,61
Status pr. 31.12.2018

Aktiver
Bank 20.613,86 11.746,71
Giro 84.195,23 101.567,65
Aktiver ialt 104.809,09 113.314,36

Passiver
Deltagerbetalinger til Christiansborg i 2019 516,00 0,00
Deltagerbetalinger til Euro Meeting 2018 i Tyskland 0,00 12.700,00
Deltagerbetalinger til Arbejdermuseet i 2018 0,00 2.700,00
Egenkapital pr. 01.01.2018 97.914,36 77.712,75
Årets overskud 6.378,73 20.201,61
Passiver ialt 104.809,09 113.314,36

Klampenborg, den 13. januar 2019 Revision af regnskabet:
Jens Chr. Fahrner, Kasserer Karin Jørgensen, Revisor

Bestyrelsen:
Peter Jørgensen Per Haagensen Knud Skovgaard

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



CLASSIC RACE AARHUS
CLASSIC RACE AARHUS 17. - 19. maj 2019

Reserver allerede nu en eller flere af disse datoer.
TR CLUB DK vil som sidste år deltage, med udstilling af vores biler.

Racerbilerne i Triumph Competition & British HTGT håber vi kommer på
banen igen i 2019.

Overnatning, det anbefales at reservere tidligst mulig, undertegnede booker ind på DCU-
Camping, Blommehaven.

Arrangementet er under planlægning, flere oplysninger vil blive annonceret på vores hjemmeside
TR Club DK og på Facebook Triumph TR-Club DK.

Vores medlem Morten Daus-Petersen vil have fingeren på pulsen.

Spørgsmål eller kommentarer, kontakt Per Haagensen
Mail: Haagensenp@gmail.com, tlf. 27 99 68 03

Med TR hilsen
Per Haagensen



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

I år er der 10 år jubilæum for store køredag i Ringsted, så traditionen tro, som de 9 andre år, så
åbner vi også i år, vores garage og byder på morgenkaffe, rundstykker med ost og rullepølse, og
som de fleste andre år, så forventer vi ligeledes, at Kgl. Operasanger Peter Andersen, dukker op,
og giver lyd af sig.
Turen i år er ikke på nuværende tidspunkt endelig fastlagt, men som de foregående 9 år, så er det
de Midtsjællandske veje og landskaber som vi skal bevæge os rundt i. Turens længde forventer vi
bliver mellem 80-100 km. Traditionen tro, så medbringer man selv madpakken, kolde som varme
drikke, tæpper, klapstole mm til turen. Der vil være et par stop undervejs, hvor den medbragte
mad og drikke indtages.
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 2019 på Agerskov Kro & Hotel
Tid: Fredag den 21. Juni til søndag den 23. Juni.

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/



Pris:
Fredag, lørdag og søndag den 21. – 23. Juni

Pris pr. person ved dobbeltværelse, 2 overnatninger kr. 1.490,-
Pris pr. person ved enkeltværelse, 2 overnatninger kr. 1.890,-

Det foreløbige program ser således ud:
Fredag den 21 Juni:

Ankomst fredag eftermiddag fra kl. 15
Ved ankomst Kaffe/te og kage fra 15 til 17
Aftensmad

Lørdag den 22. juni:
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 den 23 juni
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
d

Vojens

Svensk Sportsvognsmøde
Tid: lørdag den 6. Juli.

Traditionen tro er TR-Club.dk igen i 2019 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 Norge.
Tid: Fredag den 23. til søndag den 25. august

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til det Nordiske træf som i år holdes i Norge. Datoerne bliver
weekenden fredag den 23. – søndag den 25. august 2019, og finder sted i området Vrådal /
Gaustablikk i Norge.
De nærmere detaljer, priser, tilmelding mm kommer senere.
Peter Jørgensen



European TR Meeting 2019 i Pamplona i Spanien.
Tid: 20. – 23. september i Pamplona i Spanien, med mulighed for en supplerende tur den
23. – 28. September

I en tidligere mail af december 2018, som blev sendt rundt til alle medlemmerne af vores
udenlandskoordinator Peter Nordahl, indeholdende invitation og tilmelding, kan du læse
programmet, turene, samt tilmelde dig. Husk sidste tilmelding er den 1. februar 2019, og at der er
begrænsede pladser.

Peter Jørgensen

   Bestyrelsesmedlem                Udenlandskoordinator
Knud Skovgaard  Peter Nordahl
Tlf.: 53371482            Tlf.: 2016 7618
Mail: kskovgaard@bbsyd.dk Mail: pnr@beierholm.dk



Årstræf i Vest Sønderjylland den 21. juni – 23. juni 2019
Agerskov Kro & Hotel
Hovedgaden 3, 6534 Agerskov

Bindende tilmelding:

Fredag, lørdag og søndag den 21. – 23. juni 2019
Pris pr. person ved dobbeltværelse, 2 overnatninger kr. 1.490,- _______
Pris pr. person ved enkeltværelse, 2 overnatninger kr. 1.890,- _______

Vigtigt: sæt kryds ud for det du/I ønsker
Navn på klubmedlem:__________________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________________________

Postnr.: ______________By:________________________________________________________

Telefon nr.: _____________ E-mail: _______________________________________________

Mobil tlf.: _____________________________________________________________________

Navn på ledsager: __________________________________Antal personer i alt: ___________

Bilmodel: __________________________ Årgang: ____________________________________

Reg. nr.: ____________________________Farve: ____________________________________

Deltagergebyret skal indbetales senest 5. maj 2019 til vores kasserer Jens Chr. Fahrner
på giro konto nr. +01< 5342791.
Ovenstående tilmeldingsblanket skal være Knud Skovgaard, Sortmejsevej 3B, 6500 Vojens i
hænde, senest søndag den 05. maj 2019.
Mailadresse: kskovgaard@bbsyd.dk

Bemærk: tilmelding er bindende og først gældende når betaling er modtaget.



















European TR Meeting 2019
20st – 22nd September 2019
Pamplona - Iruña (Spain)

Participant Pilot Co-Pilot

Name

Surname

First name

Surname

First name

Date of birth

Passport Number

Vegetarian,
allergies,
intolerances

Address
Street, postcode, town, country

Mobile Phone
Driver number that will be used during the TR Meeting Co-pilot number that will be used during the TR Meeting

E-mail

Car
Model Colour Plate

Member of

Shirt size
men’s/ladies men’s/ladies

Size guide

men’s width (cm) length (cm)* ladies width (cm) length (cm)
S 48 70 XS 42 61
M 52 72 S 44,5 62
L 56 74 M 47 63
XL 60 76 L 49,5 64
XXL 64 80 XL 52 65

Weekend meeting 20st – 22nd September 2019
(Additional night please indicate with “X”)

Description extra
night - 19.9.

Weekend
20.9. -22.9.

extra
night - 23.9. Sum

Single bedroom (1 person – 1 car) 110,00 € 1,064,00 € 110,00 €

Double/Twin bedroom (2 persons – 1 car) 120,00 € 1,528,00 € 120,00 €

Tour Cantabria - La Rioja 23rd – 28th September 2019

Description 23rd – 29th

Single bedroom (1 person – 1 car) 1,320,00 €

Double bedroom (2 persons – 1 car) 2,048.00€

Description

Optional Insurance 31,75 €

TOTAL

Registration to be sent to the local club coordinator! Transfer the amount to your club bank account
Registration closure: 1st March 2019 / Participation in the order of registration

The registration and participation on this European Meeting 2019 can only be done once the terms and conditions linked to this document have been
read, understood and accepted. Participants acknowledge the TR Meeting will be run under the Spanish law.

Name Date TR Club Signature

+01<5342791



Formand Næstformand Kasserer
Peter M. Jørgensen Per Haagensen Jens Chr. Fahrner
Tlf.:4021 7113. Tlf.: 2799 6803 Tlf.: 3963 0392
Mail: formand@tr-club.dk Mail: haagensenp@gmail.com Mail: kasserer@tr-club.dk

TR CLUB DK

Newsletter Nummer 2           maj 2019

Formanden har ordet:

Så er foråret kommet og de første arrangementer med vores TR biler har allerede været afholdt,
og der venter os alle en ny sæson, hvor der bliver masser af muligheder for at komme på TR ture,
enten som 1-dags ture, eller arrangementer over en weekend eller mere. Uanset typen på ture
og arrangementer, så er det altid dejligt at starte sin TR og køre ud i det åbne landskab, nyde
naturen, alle duftene, de mange lyde, og hele det sociale medlemmerne imellem. Det er ture som
Karin og jeg sætter stor pris på, og noget vi ser frem til hver gang en ny tur ”står for døren”.
Vores generalforsamling i april måned, gik også godt, og i ro og god orden, samt en rigtig god
stemning. Referat, regnskab, budget og formandens beretning kan ses andet sted i dette
Newsletter 2. Skal jeg komme med lidt malurt, så er det meget trist, at ingen frivilligt meldte sig
til den ledige bestyrelsesplads og som tovholder sammen med Knud i det jyske. Som formand er
jeg vidende om hvor meget vi i bestyrelsen gør for at servicere medlemmerne med gode
arrangementer, ture og meget andet, og ja der er rigtig mange af jer, som roser os for vores
arbejde i klubben og de gode arrangementer, samt store arbejdet det nu kræver for at
medlemmerne kan nyde de mange tilbud der er i klubben. Omvendt så bliver man noget skuffet,
når vi i bestyrelsen beder om at få en af jer med i bestyrelsen for at give en hånd med, og der
ikke er en eneste som melder sig frivilligt! Vil man kun nyde og slet ikke yde? På den måde ender
det jo blot med, at de ildsjæle som nu bestyrelsen består af, måske ender med at blive til gløder
i stedet for ild, og i sidste ende, blot til aske! Det er måske hård kost at læse, men omvendt så
er jeg som formand nødt til at ruske lidt op i jer medlemmer, så blot 1 medlem og helst med
bopæl i det jyske/fynske rækker hånden op, og melder sig til den ledige bestyrelsespost. På
generalforsamlingen blev det af samme grund vedtaget, at der i forbindelse med årstræffet,
skulle afholdes en ekstraordinær generalforsamling, med det ene punkt på dagsordenen, at få
et medlem til bestyrelsen. Se indkaldelsen andet sted i dette Newsletter.
Sidst og ikke mindst, så vil jeg ønske alle medlemmerne en rigtig god køresæson, og jeg håber
at se mage af jer ude på de danske og udenlandske veje.

Peter Jørgensen

Godt pakket TR3A klar til Nordisk Træf 2018.



Garage møde
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.

Billeder fra årstræffet 2018 bilerne er parkeret på torvet i
Ærøskøbing



CLASSIC RACE AARHUS

CLASSIC RACE AARHUS 17. - 19. maj 2019
Invitation til TR træf ved Classic Race Aarhus 17., 18. og 19. maj i Mindeparken. Invitationen
gælder også TR ejere der ikke er i klub og de der ikke er på Facebook. Så spred rygtet

Racerbilerne i Triumph Competition & British HTGT håber vi kommer på banen igen i 2019.
Der er lagt billet ind på et område(samme område som sidste år under det store egetræ lige ved
siden af Triumphbaren :-)).

Der  skal sendes en samlet beskrivelse af, hvad vi stiller op med - hvem der deltager, vores biler,
og andre Triumph effekter som kunne være interessante for det store publikum.
Vilkårene er:

Man parkerer sin bil i Mindeparken fra morgenstunden på en eller flere af de tre dage.
Bilen skal ind på området tidligt om morgenen inden 7.30 og kan først køre ud igen, når aktiviteter
på banen er slut efter 18.00. Bilerne kan godt overnatte i parken. Parken er lukket aften og nat
og der er vagter.

Der er gratis adgang til Classic Race Aarhus på dagen, for føreren af bilen. Passager skal købe
billet. Billetpriser: partout 3 dage 650.-, endags fredag 195.-, lørdag 310,- søndag 310.-
Overnatning, det anbefales at reservere hotel / camping tidligst mulig.
Kontakt  Morten Daus-Petersen for deltagelse, skriv eller ring - bilmodel, årgang, dag/dage for
deltagelse, senest den 20. marts 2019.

Spørgsmål eller input er velkomne
Mange hilsner

Morten Daus-Petersen
mail:mdp@hr3d.dk.
Telefon: 23 38 66 02

Spørgsmål eller kommentarer, kontakt Per Haagensen
Mail: Haagensenp@gmail.com, tlf. 27 99 68 03

Med TR hilsen
Per Haagensen



Præstegårdspicnic på Fyen
Tid: torsdag den 30. maj kl. 10.00, Kristi-Himmelfartsdag
Sted: Præstegårds Allé 2, Nørre Broby, 5672 Broby

Præstegårdspicnic Helnæs-TuRen m. køretur på ca. 40/ 50 km. i det syvestfynske landskab.
Kl. 10:00 mødes vi til morgenmad, som står parat, + kortudlev/ instruks/ hygge m.m.
Afgang ca. kl. 11:00.

Tur via Krengerup gods til Helnæs igennem et meget smukt landskab med bakker, skov, vand og
forrygende udsigter (i godt vejr). Kort stop ved Helnæs Fyr, hvor sønderjyder kan se hjem; tværs
over vandet (og ikke-sønderjyder kan se over til det forjættede land :)).

Efter Helnæs går turen tilbage til Nørre Broby, hvor vi har picnic (dårligt-vejr-back-up i konfi.-
stuen eller præstegården) ca. kl. 12:30.
Fotostops undervejs.

Man medbringer det, men nu synes til sin picnic - Sanne og jeg er klar med - hvad var det, nu det
hed; Brunnere med Runnere;? + det løse - til hosten.
Håber, I har tid og lyst - og måske kan fortælle, hvem jeg skikker til i klubregiet.
Frist for tilmelding:
Onsdag d. 22. maj på michaelbhvorslev@gmail.com eller via sms på 5120 2720.



Store Køredag i Ringsted med morgenkaffe og Opera – 10 års jubilæum.
Tid: Onsdag den 5. juni, kl. 9.00-16.00, på Grundlovsdagen.
Mødestedsted: Hos Karin og Peter Jørgensen, Hovmarksvej 17, 4100 Ringsted.

I år er der 10 år jubilæum for store køredag i Ringsted, så traditionen tro, som de 9 andre år, så
åbner vi også i år, vores garage og byder på morgenkaffe, rundstykker med ost og rullepølse, og
som de fleste andre år, så forventer vi ligeledes, at Kgl. Operasanger Peter Andersen, dukker op,
og giver lyd af sig.
Som vi alle nok har hørt, så er der på samme dag udskrevet folketingsvalg, så for at vi alle kan nå
hjem igen og stemme, så slutter vi turen lidt tidligere i år end normalt.
Turen i år vil foregå på de Midtsjællandske snoede veje, hvor Jystrup, Haraldsted og skovende
omkring Skjoldenæsholm vil være den centrale del at turen. Vi kommer bl.a. til at besøge Knud
Lavards Kapel, som blev opført i år 1149, og som er en del af den Danske kongehistorie. Knud
Lavard blev myrdet i år 1130 i Haraldsted, og gravsat i Sankt Bendts Kirke i Ringsted.
Vi gør holdt ved Haraldsted forsamlingshus, hvor den medbragte mad og drikke indtages i det fri.
Skulle vejret mod forventning være dårligt, har vi fået lov til at komme ind i forsamlingshuset.
Efter indtagelse af mad og drikke kører vi alle videre ud i landskabet. Ca. kl. 14.30-15.00
ankommer vi til Sankt Bendts Kirke i Ringsted, hvor vi parkerer på p-pladsen foran kirken.
Herefter er der rundvisning af kirken og dens historie, og hvor vi også får lov at komme op i tårnet,
hvor vi kan se ud over hele byen.
Efter rundvisningen er dagens arrangement slut, og vi kan alle nå hjem og sætte kryds på
stemmesedlerne.
Turens længde forventer vi bliver mellem 80-100 km. Traditionen tro, så medbringer man selv
madpakken, kolde som varme drikke, tæpper, klapstole mm til turen.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på 4021 7113, senest 30. maj

Karin og Peter Jørgensen

Billedet er fra den første store køredag i 2009, taget ved Sorø Akademi.



Ekstraordinær Generalforsamling, 21. juni 2019
Tid: fredag den 21. juni 2019, kl. 17.00
Mødested: Agerskov Kro og Hotel, Hovedgade 3, 6535 Agerskov.

Som vedtaget på generalforsamlingen den 6. april 2019, skal bestyrelsen hermed indkalde til
ekstraordinær generalforsamling, alt i henhold til §5 i klubbens vedtægter, og hvor der kun er et
punkt på dagsordenen, valg af nyt medlem til bestyrelsen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af nyt bestyrelsesmedlem.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med klubbens årstræf, og på samme
adresse hvor årstræffet afholdes.
Da der desværre ikke var nogen på generalforsamlingen som meldte sig til den ledige post som
bestyrelsesmedlem, blev det vedtaget, at vores suppleant Henrik ”Havnefoged” Mortensen
midlertidig er trådt ind i bestyrelsen, indtil nyt bestyrelsesmedlem er fundet, hvilket forhåbentlig
sker på den ekstraordinære generalforsamling. At Henrik ”havnefoged” Mortensen kun er
midlertidig skyldes, at vi meget gerne i bestyrelsen vil have at bestyrelsen består af lige antal fra
hhv. øst og vest, så vi på den måde er bedst muligt repræsenteret i forhold til landsdelene. Vi ser
derfor meget gerne at en fra Jylland eller Fyn melder sig til den ledige bestyrelsespost.

Skulle der i det jyske eller det fynske sidde en, som gerne vil være kandidat til den ledige
bestyrelsespost, så send en mail til formanden Peter Jørgensen på formand@tr-club.dk

Medlemmer som deltager på årstræffet behøver ikke tilmelde sig, men medlemmer som ikke
deltager på årstræffet, og som ønsker at deltage på den ekstraordinære generalforsamling, bedes
tilmelde sig til formanden, senest 8 dage før den ekstra ordinære generalforsamling på
formand@tr-club.dk

Peter Jørgensen
Formand



Årstræf 2019 på Agerskov Kro & Hotel
Tid: Fredag den 21. Juni til søndag den 23. Juni.

Tilmeldingsfristen udløbet den 12 maj.
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 den 21 Juni:
Ankomst fredag eftermiddag fra kl. 15
Ved ankomst Kaffe/te og kage fra 15 til 17
17.00 Ekstra ordinær generalforsamling
Aftensmad

Lørdag den 22. juni:
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 den 23 juni
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
d

Vojens



Svensk Sportsvognsmøde
Tid: lørdag den 6. Juli.

Mødested: Ved Havnehytten, Digevej 1, 2770 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 hos bilforhandleren Förende Bil Djurhagegatan 15,
Malmø, hvor vi skal være kl. 9.00, og hvor der er morgenmad, kaffe mm. til alle. Køretiden fra
Havnehytten er ca. 30-40 minutter. Husk brobissen.

Traditionen tro er TR-Club.dk igen i 2019 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.

Prisen for at deltage (pr. bil med 2 personer) er SEK 450,- som omregnet ud fra ca. kurs 72 vil
være DKK. 325,- som dækker morgenmad, rutebog, indgang til Ring Knudtorp mm.
Betaling sker på den måde at de Danske deltagere, indbetaler DKK 325,-  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.

Husk at medbringe madpakker, varme som kolde drikke som vi indtager ude på ruten. Husk
også tæpper eller klapstole til eget brug.
Til medlemmer som ikke tidligere har deltaget, kan det varmt anbefales, at man tilmelder 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 biler og med hinanden.
Tilmelding for samlet kørsel skal ske til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på
mobil 4021 7113.
Sidste frist for din tilmelding og betaling hhv. til Peter Jørgensen og direkte til
svenskerne, er den 24. juni 2019.
Peter Jørgensen

Her sendes Peder Andersen afsted ud på ruten..



Ekstra til Svensk Sportsvognsmøde:
I forbindelse med at Triumph TR6 fylder 50 år i år, bliver dette fejret på Ring Knudtorp i
forbindelse med svensk sportsvognsmøde. I den forbindelse har vi modtaget følgende invitation
fra vores svenske søsterklub, som vi vil opfordre vores medlemmer til at deltage i.

Triumph TR6 50 år. Det skall firas!!

I år fyller Triumph TR6 50 år eftersom första årsmodellen utkom 1969. Det tänker vi fira på bla
följande sätt: Sportvagnsmeeting på Knutstorp arrangeras den 6-7 juli. Då tävlar ca 300 olika
typer av historiska bilar och sportbilar på Knutstorp. I lunchpausen på söndagen skall vi ha en
parad med 20-30 st TR6:or som kör i dubbla led runt banan medan speakern berättar historien
bakom Triumph TR6.

I övre depån kommer vi att ladda med kaffe och försäljning av klubbens profilprodukter.
Alla som har en TR6, och kommer med denna till Knutstorp, inbjudes att deltaga. Även de som
inte är medlemmar i TR-klubben inbjudes.
Som tack, erhåller de som kommer dit fri entré hela söndagen för såväl förare som codriver.
Är du intresserad att medverka så meddela dit intresse till Bengt Nylén per email
nylen@telia.com
Uppgifter:
Bilens ägare/förare:
Årsmodell:
Färg:
Typ (PI eller carb):
Din emailadress samt ditt mobilnummer:

Triumph TR6 er stadigvæk flyvende på 50 års dagen.



Nordisk Træf i Norge den 23 til den 25 august.
Tilmeldingsfristen er officielt overskredet, men skulle du have glemt at tilmelde dig, så kan det nås
endnu, hvis du er hurtig.

Så er det sidste detaljer omkring det Nordiske Træf i Norge kommet fra TR-Register Norway.
Vi har valgt at sende nedenstående invitationen og tilmeldingen ud som en fællesmail, da vi
allerede skal tilmelde os senest den 1. maj 2019.

Se dette link med mere orientering om Nordisk Træf 2019 i Norge:
http://tr-register.no/informasjon-og-pamelding-til-nordisk-treff-23-25-august-2019/

Tilmelding skal ske direkte til den Norske klub på følgende link:
https://kwiksurveys.com/s/ZjmTqaMC

Betalingen skal ske direkte til TR-Club.dk.
Betaling foretages i din netbank via menupunktet Indbetalingskort til TR Club DK's girokonto
5342791 med angivelse af 01 i Kontoart/Kontotype.
TR-Club.dk samler alle indbetalinger sammen, og overfører disse samlet til TR-Register Norway.
Da kursen hele tiden svinger, har vi lagt os fast på kurs 80 for de norske kroner, hvilket betyder
at priserne omregnet bliver følgende:
Pris pr. person i dobbeltværelse: kr. DKK: 2.560,00, og med tillæg DKK: 640,00 for et
enkeltværelse.
Vi håber at rigtig mange fraTR-Club.dk tilmelder sig, så vi alle kan få en skøn fælles oplevelse med
vores svenske og norske TR  venner.

Mange TR hilsner
Peter Jørgensen
Formand

Se nedenstående modtaget fra TR-Register Norway:
Informasjon og påmelding til Nordisk TReff 23-25. august
TR-Register Norway følger opp suksessen fra 2018 og
inviterer våre søsterklubber i Sverige og Danmark til
Nordisk TReff 2019 i Norge.



Lenke til informasjon om turen: Invitasjon Nordisk treff 2019

Pris NOK 3.200 pr. person i dobbeltrom Tillegg for enkeltrom NOK 800.
Hele ruten, fra Oslo til Oslo, ca. 560 km og ca. 9,5 time effektiv kjøring.
Ut over drikkevarer til de forskjellige måltidene er alt som er nevnt inkludert i prisen.
Påmelding og innbetaling senest innen 1. mai 2019.
Norske deltagere: Betales til kontonummer 1506.08.49452
Danske og svenske deltagere: betal til din klubb som sender samlet betaling til TR-Register
Norway på konto.

Nordisk TReff 23.-25. august 2018
TR-Register Norway følger opp suksessen fra 2018 og inviterer våre søsterklubber i Sverige
og Danmark til Nordisk TReff 2019 i Norge.
Pris NOK 3.200 pr. person i dobbeltrom Tillegg for enkeltrom NOK 800.

Hele ruten, fra Oslo til Oslo, ca. 560 km og ca. 9,5 time effektiv kjøring.
Ut over drikkevarer til de forskjellige måltidene er alt som er nevnt inkludert i prisen.
Påmelding og innbetaling senest innen 1. mai 2019.
Norske deltagere: Betales til kontonummer 1506.08.49452
Danske og svenske deltagere: betal til din klubb som sender samlet betaling til TR-Register
Norway på konto.

Informasjon om turen finner du her: NORDISK TREFF 2019 
og på hjemmesiden TR-Register.no 
Svarfrist: fortløpende, men innen 1. mai 2019

Håper å se dere i Telemark!
Bjarne Refsnes
Styreleder
TR-Register Norway



De to TR-klubber laver igen en fælles køretur.
Juelsminde og Glud Museum
Tid: Søndag 8. september kl. 10
Sted: My Garage, Wittrupvej 1, 7120 Vejle.

PROGRAM:
Gå evt. ind på internettet og få en forsmag på My Garage; det er et meget spændende
hus.
Vi får en særlig rundvisning, der slutter i afdelingen for veteranbiler til salg.

Efter ca. 1 time kører vi langs kysten til Juelsminde, hvor vi spiser selv-betalt frokost på
caféen "På havnen".
Der kan vælges imellem:

-   Buffet med alt, hvad hjertet begærer til 160 kr.
-   Laksesandwich med salat.asparges og æggecreme til 110 kr.
-   Pariserbøf til 140 kr.

MEDDEL VED TILMELDING, hvad du ønsker at spise, og om du er vegetar, veganer,
glutenallergiker eller andet, som kokken skal vise hensyn.

Man vil fra caféens side arrangere fælles parkering for os.

Efter frokost fortsætter vi ad små hyggelige veje til Glud Museum (se evt. nærmere på
museets hjemmeside).
Vi får her en rundvisning incl. kaffe og kage efter opskrifter i de historiske kogebøger;
pris ca. 30 kr./pers. afhængigt af det antal personer, vi bliver.
Man har indbudt os til museets VIP-parkering!

Vel mødt til en forventeligt herlig dag.

Hvis I fra øerne har interesse derfor, vil der kunne arrangeres fælles følgeskab til Vejle.

Bindende tilmelding senest 23. august til:

Erik Steen, TR Club DK
esk@klkristensen.dk
Tlf. 4033 5333

eller

Birgit Byskov Jensen
TR-register.dk
byskov.birgit@gmail.dk
Tlf. 2728 3149



European TR Meeting 2019 i Pamplona i Spanien.
Tid: 20. – 23. september i Pamplona i Spanien, med mulighed for en supplerende
tur den 23. – 28. September

Tilmeldingen er slut tre danske biler deltager



Formandens beretning:
Indledning:
Som jeg også har indledt mine tidligere beretninger med, så er det ved at være forår, og i år er ingen
undtagelse, det skulle måske lige være, at foråret allerede startede i februar måned og at vi ingen
vinter har haft af betydning.
Vi skriver i dag den 6. april 2019, og i år er vi på Sjælland, hvor vi sidste år afholdte
generalforsamlingen i det jyske. Da vi er en landsdækkende bilmærkeklub, ligger det også lige til
højrebenet, at vi veksler mellem landsdelene, når vi afholder generalforsamlinger. Jeg håber at vi
alle må få en rigtig hyggelig dag, og for mit eget vedkommende er det dejligt, at se jer alle igen.
Jeg håber også, at man fra generalforsamlingen og medlemmernes side, vil komme frem med både
ris og ros til bestyrelsen, så vi ved om det er den rigtige retning vi bevæger os i, om der er
arrangementer nok og at de er i en tilfredsstillende kvalitet, og at det er tilstrækkelig varieret, så
der er noget for enhver smag. Eller sagt med andre ord – kom frem med jeres ønsker, tanker og
ideer, for som jeg mange gange har sagt, så er bestyrelsen til for medlemmerne og ikke omvendt.
Vores mangeårige kasserer Jens Chr. Fahrner, som har været kasserer i klubben i ”en
menneskealder” har desværre meddelt bestyrelsen, at han gerne vil trække sig som klubbens
kasserer, og dermed fra bestyrelsen inden for de næste ca. 2 år. Jens Chr. og den øvrige bestyrelse,
har derfor vurderet, at fremover deler man kassererposten op i 2 enheder, en egentlig
kassereropgave og en sekretæropgave. Det er ligeledes planen, at de kommende personer som
overtager posterne, vil få den nødvendige tid og ”oplæring” ved at køre parallelløb over en lang
periode, sammen med Jens Chr. Så skulle nogen være interesseret i en af posterne, hører vi meget
gerne fra jer.
På vores udlandside, har vores udenlandskoordinator Peter Nordahl tidligere på året ytret ønske
om at overdrage udlandskoordineringen til anden side, ifald andre ville tage tjansen. Da vores
medlem Peder Andersen flere gange har været standin netop på denne post, så var valget ikke så
svært, og Peder Andersen var straks villig til at påtage sig opgaven. Peder Andersen har allerede
taget arbejdstøjet på, ved at han deltog i sidste års formandsmøde i Spanien, har stået for hele
dialogen herunder tilmeldinger og økonomien for Danmark, til det kommende internationale træf
i Spanien, og endelig så deltager Peder Andersen selv ved året internationale træf i Spanien her i
september måned. Vi skal herfra takke Peter Nordahl for hans mangeårige virke som
udenlandskoordinator, og samtidig byde Peder Andersen velkommen. Desværre kunne ingen af de
herrer være til stede i dag, da begge er i udlandet.
Som det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen, så har Erik Steen Kristensen ikke været
en del af bestyrelsen siden august måned 2018. Desværre havde der i rigtig lang tid forinden,



været flere uoverensstemmelse mellem Erik Steen Kristensen og den øvrige bestyrelse, omkring
arbejdet i bestyrelsen. Efterfølgende vores bestyrelsesmøde i august måned 2018, blev en enig
bestyrelse, uden om Erik Steen Kristensen enige om, at samarbejdet skulle ophøre, hvilket jeg som
formand meddelte Erik Steen Kristensen. Af samme årsag ser vi gerne, at der kommer et nyt
medlem ind i bestyrelsen, og meget gerne bosiddende vest for Storebælt, så vi på den måde kan
styrke arbejdet i den vestlige del af landet mest muligt.
Som det netop er oplyst fra vores dirigents side, så har vi i bestyrelsen fremsat et forslag, som siger
”bestyrelsen foreslår at man på generalforsamlingen skal tage stilling til/stemme om vi skal
kontakte TR-Register.dk med henblik på et kommende samarbejde, som måske kan bringe
klubberne sammen i en klub.”. Ved sidste års generalforsamling var der flere medlemmer som
bragte spørgsmålet på banen omkring en tilnærmelse af de 2 klubber, og som vi derfor har drøftes
i bestyrelsen. Når dette forslag bringes frem, så er det derudover også afstedkommet ud fra, at jeg
som formand flere gange er blevet kontaktet af TR-Register.dk med henblik på nogle fælles ture og
arrangementer. Der har i Vest allerede været flere køreture, samt et teknisk arrangement med
fælles fremmøde fra begge klubber. På Sjælland havde vi i marts måned et arrangement, hvor et
medlem af TR-Register inviterede TR-Club.dk til at deltage i et garagemøde i Slangerup. Til dette
arrangement kom der ca. 35 personer med ca. halvt fra hver klub. I den forbindelse talte jeg med
flere fra TR Register herunder et bestyrelsesmedlem, og budskabet er meget klar fra TR-Registers
side, herunder også fra medlemmerne, at vi skal nærme os hinanden, arrangere fælles ture og
arrangementer, og så se hvad tiden herefter bringer. Jeg skal derfor opfordre medlemmerne til at
stemme ja til bestyrelsens forslag, da det er de samme biler vi kører, de samme arrangementer vi
afholder og de samme interesser vi alle har.
I TR-Club.dk har vi et løbende samarbejde med Englændernetværket, som består af
bilmærkeklubber for engelske klubber. Dette samarbejde afstedkommer nogle møder hvert år, som
vi deltager i.
Vi har også med Motor historisk Samråd at gøre, hvor vi ligeledes deltager i de forskellige møder
der afholdes, og hvor vi får en masse oplysninger omkring vores biler. Alle vores medlemmer får
løbende en nyhedsmail omkring diverse tiltag fra MhS.
Peder Andersen har fra vores TR venner i Schweitz fået tilbudt køb af paraplyer med Union Jack,
som vi kunne videresælge til jer medlemmer (se billeder). Vi har købt 20 stk. så det er ”først til
mølle” princippet, der gælder. Prisen er omkring kr. 200,- + forsendelse. De forventes at komme
inden længe.

Lidt om klubben, antal medlemmer, økonomi, mm:
Medlemsantallet i klubben er mere eller mindre uændret i forhold til samme tid sidste år. Vi er pr.
marts 2019 154 medlemmer. Positivt kan jeg oplyse, at der i år har været 4 nye indmeldinger, men
desværre tilsvarende 4 udmeldinger.
Vi har i bestyrelsen i samråd med vores bank besluttet at vi opretter et CVR nummer, hvilket bliver
oprettet inden for de næste måneder. Vi har ligeledes i bestyrelsen besluttet, at vi fremover skal
være mere digitaliseret, herunder omkring kontingentbetalinger via Nets, da det vil lette arbejdet
for kassereren, samt for medlemmerne i forbindelse med indbetaling af kontingent, til
arrangementer etc.
Det er i dagens Danmark blevet ”så moderne” at vi alle skal være underlagt person og
datapolitikker, så det skal vi også være i TR-Club.dk. Vi har i bestyrelsen arbejdet med dette siden
det blev indført ved lov, og et af vores tiltag er bl.a. at vores medlemsliste ikke er en fast del af vores
årsblad, men et løst indlæg i bladet. De endelige detaljer har vi næsten på plads, men da vi gerne
vil have det skal være så enkelt som muligt, da vi nu engang blot er en lille klub, og ikke en stor
koncern.
Økonomien, regnskabet og næste år budget kommer vores kasserer Jens Chr. nærmere ind på
længere nede i vores dagsorden.
Uden at jeg skal komme ind på økonomien, men overlade det til kassereren, så vil jeg ikke undlade
at komme med den oplysning at til næste år 2020, så har vi 45 år jubilæum. Så er der gode ideer
til hvordan vi skal fejre dette, så hører bestyrelsen gerne fra jer.

Arrangementer:
Ser vi tilbage på året siden vi sad her sidste år, så har der været 18 arrangementer, mod sidste års
16 stk. og forrige år 18 stk., så arrangementsmæssigt ligger vi meget stabilt, og med vores
målsætning om minimum 1 arrangement pr. måned, så ligger vi også her rigtig godt.



Fremadrettet ligger der allerede nu mange arrangementer, som skal gennemføres i løbet af 2019,
og flere andre er under planlægning for den kommende sæson sommer og vinter. Det er også rart
at flere af vores medlemmer kommer og beder om lov til at lave en køretur eller et arrangement,
det er vi meget glade for i bestyrelsen, og vi tolker det, at vi på den måde, at så er vi alle mere er
en del af det store fællesskab. Så en meget stor tak til dem. Så kære medlemmer, kom endelig frem
med ønsker om at lave en køretur eller andet til gavn for os alle. Vi skal nok i bestyrelsen bakke
op om dette, og hjælper gerne hvis du ønsker det.
Ser vi fremad så har vi et årstræf i juni som i år afholdes i det sønderjyske, et nordisk træf hvor
turen går til Norge, og det internationale træf hvor det er Spanien som er målet. Dette blot for at
nævnte de store arrangementer, som strækker sig over flere dage, men nok så vigtigt, så har vi alle
de arrangementer som går over 1 dag, og som foregår rundt om i det danske land.
For at vende tilbage til et af de store arrangementer, så afholdte Danmark i august måned det
første nordiske træf, som blev afholdt i Grenå. Det blev en stor succes som havde næsten 30 biler
med fra Norge, Sverige og Danmark. Vi havde en rigtig fin weekend på Djursland, hvor en masse
blev set og en masse nordisk sprog udvekslet, for snakken gik fra morgen til aften for alle
deltagerne. Jeg tror og håber det bliver en tradition, som vi fremover vil se skifte mellem de 3 lande.
Udland:
Omkring udlandet og de internationale træf, kan jeg oplyse at der i år fra Danmark er tilmeldt 3
biler, som drager til Spanien september. Det er desværre ikke mange biler, men omvendt er der
også meget langt at køre til Spanien.
Næste år 2020, bliver det i England, og i 2021 bliver det i Sverige.
Som nævnt andet sted, så er Peder Andersen vores nye udenlandskoordinator, og en af de 3 biler
som drager sydpå til Spanien i september måned.
Fra vores udenlandske venner, har vi fået det spørgsmål, om ikke vi kunne lave en Break Down
Liste, med en oversigt over værksteder og privatpersoner, som gerne hjælper i fald nogen pludselig
holder på de danske veje og ikke kan komme længere. Det har vi taget til os, da det også er noget
vi selv kan gøre brug af. Vores plan er at skrive en mail til jer alle, hvor i så tilbagemelder om I
kender noget, eller at I selv gerne vil hjælpe. Herefter bliver alle interesserede kontaktet for
nærmere af Peder Andersen, og sluttelig vil der fremkomme en Break Down Liste som meget gerne
skulle dække hele landet.

Hjemmesiden:
Næsten som en gentagelse fra sidste år, så kniber det stadigvæk med at medlemmerne aktivt går
ind og skriver på vores hjemmeside, så igen vil jeg opfordre medlemmerne til at være mere aktive
på hjemmesiden. Det er dog dejligt at se, at rigtig mange løbende besøger hjemmesiden, for at se
hvad der sker på den, måske for at se kommende arrangementer.

Husk også, at hvis I har afholdt et arrangement, at sende fotos til webmaster, så skal vi sørge for
at billeder kommer ind i galleriet på hjemmesiden.

Facebook:
Vores Facebook side bliver mere og mere aktiv, måske derfor hjemmesiden ikke er aktiv, og det er
meget positivt at mange bruger Facebook i forbindelse med TR-Club.dk. ved sidste års
generalforsamling var der 91 medlemmer, og på nuværende tidspunkt er vi oppe på 139
medlemmer, hvilket er en stigning på 53% hvilke må siges at være en succes.
Afslutning:
Dette var hermed formanden beretning for denne gang, og jeg vil ud fra disse ord, slutte min
beretning og håbe at vi alle må få en fortsat god eftermiddag.

Formand
6. april 2019



TR Club DK
Referat af generalforsamling lørdag den 6. april 2019 kl. 12:00
Årets generalforsamling blev afholdt på Garnisonen 36, 4100 Ringsted. Traditionen tro havde
klubben inviteret til frokost. Efter frokosten startede selve generalforsamlingen.
Dagsordenen var som følger:

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

Peter Jørgensen, formand: Modtager genvalg
Per Haagensen, øst-koordinator: Modtager genvalg
Henrik Mortensen, suppleant: 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 23 stemmeberettigede medlemmer.

Ad 2 – Formandens beretning:
Formanden, Peter Jørgensen aflagde beretning, hvis ordlyd kan findes andet steds i dette
newslet-ter. Formandens beretning blev godkendt.

Ad 3 – Regnskabet forelægges til godkendelse:
Kassereren, Jens Chr. Fahrner gennemgik det omdelte regnskab for 2018.
Regnskabet blev godkendt.

Ad 4 - Budget, herunder kontingent for næste år:
Jens Chr. Fahrner gennemgik det omdelte budget for 2019.
Kontingent for næste år er uforandret kr. 400,-.
Vi skal overveje at droppe girokortene, så vi kan spare frimærket. Vi har for en del år siden
forsøgt at sende en e-mail med oplysninger om betaling af kontingent. Der var mange
medlemmer, der ikke fik betalt, før de blev rykket.
Budgettet blev herefter vedtaget.

Ad 5 - Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen ønskede at høre medlemmernes holdning til en tilnærmelse af samarbejde med TR
Register Danmark.

Register Danmark er, at man gerne vil have et samarbejde.
Ole Nørretranders var fortaler for, at de to klubber slås sammen. Mange af TR Club DK’s med-
lemmer er også medlem af TR Register Danmark. Bay og Peter Böwadt var enige i, at et officielt
samarbejde skulle etableres. I Jylland har man haft flere fælles arrangementer, og her lød det
fra deltagerne fra begge klubber, at man var interesseret i samarbejdet.
Der var en livlig debat om emnet, og det blev besluttet at afholde en afstemning om emnet: ”Skal
der etableres et egentligt samarbejde med TR Register Danmark?”
Forslaget blev enstemmigt vedtaget af de 23 stemmeberettigede fremmødte medlemmer.

Ad 6 - Forslag fra medlemmer:
Ingen

Ad 7 - Valg af bestyrelse, suppleant og revisor:
Peter Jørgensen, Per Haagensen og Henrik Mortensen var på valg og blev genvalgt med applaus.
Erik Steen Kristensen havde stillet sit kandidatur til rådighed, og i stedet trådte suppleant
Henrik Mortensen ind i bestyrelsen som menigt bestyrelsesmedlem.



Bestyrelsen består herefter af: Peter Jørgensen, Jens Chr. Fahrner, Per Haagensen, Knud Skov-
gaard og Henrik Mortensen. Vi har således p.t. ingen suppleant.
På årsmødet vil man holde en ekstraordinær generalforsamling kun med 1 punkt på
dagsordenen; at få et nyt bestyrelsesmedlem valgt. Hvis det lykkes, vil Henrik Mortensen igen
blive suppleant.

Ad 8 - Eventuelt:
Jens Chr. Fahrner redegjorde for sin beslutning (se formandens beretning) om at fratræde som
kasserer inden for de næste par år. Efter 23 år på posten, syntes han, at han havde aftjent sin
værnepligt i bestyrelsen. Som han selv udtrykte det: "Man skal holde op, medens legen er god".

Vores redaktør Ove Pedersen spurgte, om bladet stadig er aktuelt. Nogle syntes, at det stadig var
fint. Andre mente, at det var lidt kedeligt at læse om de arrangementer, der var afholdt i det for-
gangne år. Ole Nørretranders oplyste, at Englændernetværket har drøftet det samme. Arrange-
menterne fylder for meget. Man kunne måske genoptrykke nogle af de gamle artikler – både
tekni-ske og sociale. De gamle tekniske artikler er svære at sætte ind i en moderne
bladopsætning. Bay mente, at bladet har sin berettigelse. Ole Nørretranders mente, at bladet er
klubbens livshistorie. Nye medlemmer kan via bladet se, hvad vi står for. John Knudsen blev
opfordret til at skrive om de tekniske problemer, han engang havde i Jylland. Andre opfordrede
Peter Jørgensen til skrive en artikel om sin problematiske tur til det internationale træf i
Belgien.
Hermed sluttede generalforsamlingen officielt.

Referent:
Hanne Fahrner



Hjemmesiden:
Næsten som en gentagelse fra sidste år, så kniber det stadigvæk med at medlemmerne aktivt går ind
og skriver på vores hjemmeside, så igen vil jeg opfordre medlemmerne til at være mere aktive på
hjemmesiden. Det er dog dejligt at se, at rigtig mange løbende besøger hjemmesiden, for at se hvad
der sker på den, måske for at se kommende arrangementer.
Husk også, at hvis I har afholdt et arrangement, at sende fotos til webmaster, så skal vi sørge for at
billeder kommer ind i galleriet på hjemmesiden.

Facebook:
Vores Facebook side bliver mere og mere aktiv, måske derfor hjemmesiden ikke er aktiv, og det er
meget positivt at mange bruger Facebook i forbindelse med TR-Club.dk. ved sidste års
generalforsamling var der 91 medlemmer, og på nuværende tidspunkt er vi oppe på 139
medlemmer, hvilket er en stigning på 53% hvilke må siges at være en succes.

Afslutning:
Dette var hermed formanden beretning for denne gang, og jeg vil ud fra disse ord, slutte min
beretning og håbe at vi alle må få en fortsat god eftermiddag.

Peter Jørgensen
Formand
6. april 2019





   Bestyrelsesmedlem                Udenlandskoordinator
Knud Skovgaard  Peder Andersen
Tlf.: 53371482            Tlf.: 4015 4493,
Mail: kskovgaard@bbsyd.dk Mail:pan@pan0512.dk

Break Down service
Kære TR medlem

Til brug for os selv og vore udenlandske gæster er vi i gang med at opdatere vor liste over
danske ”Break Down” værksteder. Vor aktuelle liste vedlægges, og du opfordres til at
komme med forslag til yderligere værksteder og reservedelsleverandører.

Send forslag til vor udlandskoordinator Peder Andersen pan@pan0512.dk eller
ring 4015 4493, og vi retter henvendelse til dit foreslåede
værksted/reservedelsleverandør og indhenter de fornødne oplysninger.

Vi vil meget gerne have en fyldestgørende liste klar inden sommerferien, så skriv hellere
nu end senere.

Med venlig hilsen
Peder Andersen
Udlandskoordinator
TR Club DK

Fra redaktøren
Hvis I ligger inde med nogle tekniske fif, artikler eller træf, som kunne være interessant for andre medlemmer,
så send disse emner til mig som en Word fil, er der billeder, så skriv hvor billederne skal sættes ind f.eks.
med det nummer, eller titel de har. Når jeg modtager stoffet, skal jeg nok sørge for opsætningen til enten
Newsletter eller til TR Bladet, send jeres materiale på ovped@live.dk

                                                                                                                Venlig hilsen



 
                  

Breakdown Service  Dansk  
 

03-2011 

     

 

 

 I TR- CLUB DK er der mulighed for teknisk 
assistance hvis bilen ikke lige vil fortsætte turen.  
Afhængig af hvor i Danmark i befinder jer er der 
mulighed for at kontakte TR kyndige folk som kan 
hjælpe med teknisk support og evt. reparationer. 

 Nedenfor er en liste over kontaktpersoner som alle har et  
bredt kendskab til TR – bilerne og som i mange tilfælde vil 
kunne hjælpe med at få jeres bil ” på vejen ” igen. 

     
     
Nordsjælland  British Sportscars 

Hejreskovvej 26 B 
3490 Kvistård 

 Telefon : +  45 59 50 30 42  
 
Web  http://www.britishsportscars.dk/ 

     
   

Virksomheden har igennem mange år 
specialiseret sig i service og reparation af 
klassiske Engelske sportsvogne. Har ikke 
reservedelslager, men disse kan fremskaffes. 

 Taler: Engelsk  

     
     
København / Herlev  Triumph Sports Cars 

Andantevej 2 
2730 Herlev 

 Telefon : + 45 4484 4398 
 
Web.: http://www.triumphsportscars.dk/  

     
  Har et langvarigt kendskab til TR bilerne og gode 

værkstedsfaciliteter. Reservedele kan fremskaffes. 
 Taler: Engelsk 

     

     
Fyn  Erik Sørensen ( Classic Trim ) 

Garbæksvej 10 
5330 Munkebo 

 Telefon : +4565975286 

 

Web.: http://www.classictrim.dk/ 
     
  Har et langvarigt kendskab til TR – bilerne og kan 

hjælpe med fejlfinding mv. 
 Taler: Engelsk 

     

     
Jylland   Finn Thorden 

Stokbrovej 32 Elev 
DK-8520 Lystrup 

 Telefon : +45 8623 0773 
Mobil :    +45 4023 0773 
Web : http://www.thorden.dk/ 

     
  Alle former for service, har et stort udvalg af 

reservedele 

 Taler: Engelsk  

     

 



Formand Næstformand Kasserer
Peter M. Jørgensen Per Haagensen Jens Chr. Fahrner
Tlf.:4021 7113. Tlf.: 2799 6803 Tlf.: 3963 0392
Mail: formand@tr-club.dk Mail: haagensenp@gmail.com Mail: kasserer@tr-club.dk

TR CLUB DK

Newsletter Nummer 3   September 2019

Formanden har ordet:

Netop hjemvendt fra Norge til Nordisk træf i Telemarken, hvor vores grønne TR4 nåede at køre
2.100 km på 5 dage uden problemer, ud over at kontakten til bremselyset hang og med lidt WD40,
kunne de bagvedliggende biler ingen se, når man jokkede på bremsepedalen. Det var en helt
igennem fantastisk tur, hvor der var 7 biler fra Danmark som mødte op. Karin og jeg var de eneste
som tog turen i bil op gennem Sverige, mens de andre sejlede med hhv. Oslofærgen og Hirtshals-
Larvik. Karin og jeg havde ligeledes en tur i august med den svenske TR klub, og hvor turen gik til
den svenske skærgård nord for Gøteborg, nærmere bestemt ved Smøgen, som er et helt fantastisk
sted. Denne tur foregik også i vores grønne TR4, så alene i august har den kørt ca. 3.500 km, helt
uden problemer. Det er slet ikke så tosset at køre engelsk.
Ser jeg tilbage på foråret og sommeren siden sidste Newsletter, så har vejret på alle måder været
til åben bil, og skønne ture i dejlige Danmark, og hvor især årstræffet var et af højdepunkterne,
hvor Gurli og Knud havde lavet en fantastisk tur, og fundet et hotel, hvor maden i den grad var i
højsædet, både hvad angår kvalitet, med sågar også mængderne som var mere end rigelige – alle
var konstant overmætte, og ingen rokkede med ørerne under TR turene. Stor tak til Gurli og Knud
for et super arrangement.
Ser vi fremad i kalenderen, og i dette Newsletter, så venter der også flere gode arrangementer, både

Her kravler alle TR bilerne op af bjergvejen, hvor vi skal over fjeldet (1.800 meter på toppen).

Side 1



i øst og i vest. Snart drager 3 biler til Spanien, for at deltage i det internationale træf i september
måned, så dem vil jeg ønske en rigtig god tur.
Selv om det altid kommer bag på alle, at når endelig sommeren er kommet, ja så er den lige så
hurtig også slut igen, og den mørke tid nærmer sig. I november måned er der igen Morten And på
godset som altid plejer at være meget festligt, og efter nytår, er allerede det første
vinterarrangement klart, så igen går vi en god TR vinter i møde.
Med disse ord vil jeg slutte mit indlæg, og ønske alle en god læselyst, med håb om at noget frister,
og giver lysten til at tilmelde sig og deltage.

Peter Jørgensen
formand

Nye Arrangementer
Mandagsmøder
Den anden mandag i måneden fra kl. 19.00 til ca. kl.22.00
Mødested: Amager Landevej 171
Af hensyn til vore nye medlemmer skal vi orientere om, at vores medlem Hans Jørgen Bach Nielsen
holder Garage-møde den anden mandag i måneden. Her har du mulighed for at få en snak
omkring vores biler og sikkert også få svar på dine tekniske spørgsmål. Mødet har været en
tradition gennem hele klubbens 40 årige historie.
Ring dagen før på mobil tlf. nr. 2062 9379, da der kan blive tale om aflysninger evt. kan du bede
om at komme på hans mailliste, så vil du automatisk få besked, hvis mødet bliver aflyst eller flyttet.
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Sensommertur  Sjælland Stevns
Tid:  Søndag den 22. september, kl. 09:30
Mødested: Drosselvænget 1, Garderhøj Havn, 4671 Strøby

Henrik Havnefoged Mortensen tager imod os på havnen, hvor der vil være kaffe og morgenmad.

Vi kører en tur rundt på Stevns, og ender efter ca. 80 km på Denderupvej 9A, 4683 Rønnede,
hvor vi parkerer ( P afgift kr. 50,00) , vi går ca. 15 min. ind mod Skovtårnet og finder et sted hvor
vi kan indtage vores medbragte madpakker. Herefter er turen på egen hånd.

Hvis man vil nyde udsigten fra Skovtårnet, kan man købe
billet.

Skovtårnets øverste platform når 135 meter over havets
overflade, og er det højest tilgængelige punkt på Sjælland.
Fra toppen kan man se mere end 25 km ud over den smukke
Sydsjællandske natur.

SKOVTÅRNET adgang kr. 150,00, book online kr. 125,00 på nedenstående
link https://join.campadventure.dk/booking.php?name=app.tower&activityid=68

Tilmelding senest den lørdag den 14. september 2019 til Per Haagensen
haagensenp@gmail.com tlf. 27 99 68 03
eller Henrik Havnefoged Mortensen  hm13@hotmail.dk  tlf. 21 41 62 24
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Mortens Juleand nu med Rolls Royce .
Tid: Søndag den 24. november 2019, kl. 13.00.
Sted: RISBYHOLM GODS, Risbyholmvej 5, 4622 Havdrup

Ligesom de foregående år, har vi valgt at afholde et kombineret Andespisnings- og
julearrangement.
Vi begynder kl. 13.00 med lidt minglen.
Når alle er samlet, går vi til bords for at indtage fjerkræet med jyllanddaise, surt og sødt, brune
og hvide kartofler, rødkål samt et syltet æble med en klat syltetøj i, der hedder noget på fransk vi
ikke kan stave til. Igen i år vil herligheden blive leveret af Super Brugsen i Havdrup. Som dessert
serveres der risalamande med varm kirsebærsovs.
Mandelgaven er droppet, til fordel en konkurrence/quiz. Vi vil forsøge at få Per Haagensen til at
være Quizmaster igen, når man ser det talent rulle sig ud, forstår man virkelig hvor Otto Leisner
fik sin inspiration fra!!!

1. præmien vil i år være intet mindre end en Rolls Royce til hver på det vindende hold!!!
Efter maden er der kaffe og / eller glögg, med brunkager.
Prisen er i år kr. 175,- pr. person, som inkluderer en øl / vand / vin / glögg (1 af hver) og
selvfølgelig maden, kaffen, Rolls Roycer 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 4. november 2019 – 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. 175,00 pr. person indbetales til TR-Club.dk, kontoart 01 kreditor
nr./konto nr. 5342791
Anders Dahl Peter Jørgensen og Karin
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Kongernes samling
Tid: Søndag den 26. januar 2020, kl.11:15
Sted: Rosenborg, Øster Voldgade 4A, 1350 København

Guided, Klassisk omvisning om Christian den 4.s Rosenborg.
Oplev danmarkshistorien i et kongeligt perspektiv og få historien helt tæt på kroppen,
når du går i fodsporet på de danske konger og dronninger, som levede her gennem 200
år.
Omvisningen varer ca. 1 time, og starter kl. 11:30.
Efterfølgende frokost hos Nyboders Køkken, Borgergade 134, hvor vi kan spise i
kælderen.

Et meget hyggelgt sted, 15 minutters gang fra Rosenborg, vi har kigget ned i kælderen,
et overraskende godt look.
Tilmelding senest den 3. januar 2020 til Per Haagensen haagensenp@gmail.com
tlf. 27 99 68 03 eller Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk mobil 4021 7113.

Pris per person kr. 310,00 ( Entrè, guide og frokost. Drikkevarer er på egen regning.)
Betaling indbetales på giro konto nr. +01 < 5342791, i forbindelse med din tilmelding.
Med TR hilsen
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TILLYKKE TR CLUB.DK 1975 - 2020
TR CLUB.DK jubilæumsårstræf 45 år, fredag den 12. juni - søndag den 14. juni 2020
Vi skal bo på Hotel HøjbySø, som ligger i Odsherred på Nordvestsjælland.
Årstræffet er under udarbejdelse, og da det er et jubilæumsår, bliver der lidt ekstra underholdning
og mulighed for at røre benene.

Musik, er der noget bedre end at lytte til 60`musik, det er lige det vi skal, for lørdag den 13. juni
2020 er der lagt op til fest, vi skal se, høre og danse til Orkestret ’Foottappers.dk’ et 5 mands
orkester.
Kom og vær en del af det gode selskab.
Tilmelding, , priser mm, kommer i et senere Newsletter, men du kan allerede nu sætte kryds i
kalenderen.

Foottappers.dk
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Internationale årstræf Coventry i England
I 2020 afholdes det internationale årstræf i England, nærmere bestemt i Coventry og omegn som
jo er vore bilers fødested.
Vi har fået det foreløbige program som kan ses her:
https://www.tr-register.co.uk/event/2020/09/1352/UK-European-Meeting-Coventry-
September-2020
Jeg skal til Co ordinators meeting medio oktober og vil gerne kunne booke tilstrækkelige pladser
til vore danske deltagere.
Som det fremgår af beskrivelsen er der en 4 dages tur (7. til 11. september) og en weekend tur
(11. til 13. september)
Jeg beder alle der kunne tænke sig at deltage om at sende mig en e-mail med angivelse af
deltagelse i 4 dages tur, weekend tur eller begge. Oplys også telefonnummer.
mailto:pan@pan0512.dk?subject=European Meeting Coventry 2020
Jeg forventer at kunne oplyse nærmere og priser m.v. primo november.
Alt efter antal deltagere planlægger jeg at arrangere fælles køretur til Coventry.
Med venlig hilsen

Peder Andersen

Fra redaktøren
Husk: Artikler til TR bladet, sidste frist inden 15 oktober
Hvis I ligger inde med nogle tekniske fif, artikler eller træf, som kunne være interessant for andre medlemmer,
så send disse emner til mig som en Word fil, er der billeder, så skriv hvor billederne skal sættes ind f.eks.
med det nummer, eller titel de har. Når jeg modtager stoffet, skal jeg nok sørge for opsætningen til enten
Newsletter eller til TR Bladet, send jeres materiale på ovped@live.dk

                                                                                                                Venlig hilsen

   Bestyrelsesmedlem                    Bestyrelsesmedlem                              Udenlandskoordinator
Knud Skovgaard                                      Per Lemb Peder Andersen
Tlf.: 53371482                 Tlf:. 7513 8708                                        Tlf.: 4015 4493,
Mail: kskovgaard@bbsyd.dk   Mail:.per@lemb.dk Mail:pan@pan0512.dk
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UK European Meeting
September 2020

Briefing update July 2019
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Euromeet 2020
The weekend will be based at the Chesford Grange Hotel, 

Kenilworth, Warwick, CV8 2LD
11th to 13th September 2020
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The weekend outline plan

Friday 11th

– Arrive at The Chesford Grange and check-in

– Dinner with entertainment

Saturday 12th

– Breakfast followed by a drive through the Cotswolds villages

– Visit to Blenheim Palace house and gardens with lunch

– Scenic or direct drive back to the hotel or via Stratford upon Avon

– Gala dinner with entertainment

Sunday 13th

– Breakfast followed by a scenic drive or through Coventry

– Visit to the National Motorcycle Museum with lunch
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Chesford Grange Hotel
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Cotswold villages
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Blenheim Palace
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Blenheim Palace Orangery
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Saturday evening Gala dinner

● The theme is to celebrate the 50th anniversary of the 
TR Register

● You are all invited to a re-run of the first meeting of the 
TR Register at the Hopcrofts Holt Inn in Oxfordshire

● That meeting was held on Sunday 11th January 1970
● We hope that you will wear something appropriate for 

this era (what were you wearing in 1970?)
● There will be a tribute band from the era so bring your 

dancing shoes
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Sunday morning drive through 
Coventry
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National Motorcycle Museum
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The pre-tour

● The plan is to hold a pre-weekend tour
● Start on Monday 7th September
● Stay 4 nights at the Metropole Hotel, Llandrindod Wells, mid-

Wales, with dinner, bed and breakfast
● Offer a wide choice of tour routes, visits, places of interest in 

mid-Wales over 3 days
● Teams can choose what to do each day; travel in groups or 

individually or stay in the hotel
● Leave on the morning of 11th September for a 3-4 hour scenic 

drive to the Chesford Grange for the weekend
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Llandrindod Wells

A great location for visiting mid-Wales
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Metropole Hotel, Llandrindod Wells
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Mid-Wales
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Visits and scenic drives

● Llandrindod Wells is in mid-Wales so in easy reach of many places of 
interest:
– Snowdonia National Park
– Brecon Beacons National Park
– Pembrokeshire coast
– Cambrian coast

● Many castles, stately homes, steam railways, coal and slate mine 
museums, bird reserves, great walks, waterfalls are within reach

● We will provide suggested routes and places to visit
● Flip charts will be available to write up places you have discovered or to 

give feedback to others – good or bad!
● Or stay in the hotel and enjoy the spa facilities
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