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Formanden har ordet:
Så udkommer året første Newsletter, og det
betyder, at nu har endnu et nyt TR år har taget
sin begyndelse, som det har det gjort i snart 45
år.
Jeg håber at alle er har haft en rigtig god jul, og
et godt nytår, og alle er kommet godt ind i det
nye år 2020.
Som de tidligere år, vil der også i 2020, være
mange og forskelligartede arrangementer, og
som du kan læse i dette Newsletter, så bliver der
rig mulighed for at få luftet sin TR, og dyrke det
sociale samvær, som også er en vigtig del af
klublivet i TR-Club.dk.
Vi har i år 45 års jubilæumsår, hvilket er rigtig
mange år for en klub som vores, og noget vi skal
takke dem som i 1975 tog initiativ til at stifte TR-Club.dk - uden deres arrangement, var dette
Newsletter nok ikke blevet skrevet. Dengang hvor klubben blev stiftet, var det nok en helt anden
form for klub, og en helt anden grund til, at den blev stiftet af en flok unge ”langhårede fartbøller”
med hver sin TR. I dag er det mere en klub bestående af ”gamle gråhårede” mænd og kvinder, men
hvor intentionen stadigvæk er at eje og køre i TR, hvor måske nogle af ”fartbøllerne” med tiden er
blevet lidt mere moderate i deres kørsel. Som ved alt andet, så forandrer verdenen sig hele tiden,
og det samme gør vi i TR-Club.dk, hvor vi følger med tiden, og tilpasser os denne. Ser vi 10-20 år
frem i tiden, ja så er vi måske en helt anden klub, end den vi er i dag, for så har verden omkring
os igen ændret sig, og vi har igen fulgt med denne.
Af store arrangementer i år, er der vores jubilæumstræf som i år bliver holdt i Odsherred i
Nordvestsjælland , hvor vi skal køre vejene tynde midt i juni måned. Blot 14 dage efter er der
Nordisk Træf, hvor turen går til Sverige, og til september er der det internationale træf, som foregår
i vores bilers hjemland England.
Derudover er der mange 1 dags arrangementer både med og uden TR, så fat kalenderen, sæt
krydser på de arrangementer du ønsker at deltage i, og husk at tilmelde dig.
Som så mange gange tidligere, så hører vi meget gerne fra dig/jer hvis man har lyst til at lave en
køretur, afholde et arrangement, eller blot lave lidt social råhygge i TR regi, så skal vi nok i
bestyrelsen bakke op om det, og hjælpe alt hvad vi kan.
Jeg vil hermed slutte mit første ”formanden har ordet” for 2020, med håb om at vi ses ude på
landevejene til diverse TR arrangementer i det næste år.
Mange TR hilsner

Peter Jørgensen
formand.

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

Næstformand
Per Haagensen
Tlf.: 2799 6803
Mail: haagensenp@gmail.com
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Kasserer
Jens Chr. Fahrner
Tlf.: 3963 0392
Mail: kasserer@tr-club.dk

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.

Generalforsamling 26. april:
Sted: søndag den 26. 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:
Kasserer Jens Chr. Fahrner (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Knud Skovgaard (modtager genvalg).
Revisor Karin Jørgensen (modtager genvalg).
8. Eventuelt
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Vores kasserer Jens Chr. Fahrner har tidligere annonceret, at han træder ud af bestyrelsen senest
i 2021, så der kan komme nye friske kræfter til. Som tidligere annonceret vil vi i bestyrelsen opdele
kassererfunktionen i en sekretærfunktion, og en egentlig kassererfunktion. Da bestyrelsen godt
vil give den/de nye i bestyrelsen de bedste betingelser, ville det være en god ide med et parløb
sammen med Jens Chr. Fahrner. Ifølge klubbens vedtægter er kassereren født medlem af
bestyrelsen, og sekretæren ikke nødvendigvis er en del af bestyrelsen, men alligevel deltager i
bestyrelsesmøderne. Så er du interesseret må du gerne allerede nu, eller ved den kommende
generalforsamling melde ind at du er interesseret.
Begrundelse for at Jens Chr. Fahrner ønsker at træde ud af bestyrelsen er, at han efter 24 år på
posten som både kasserer og sekretær har aftjent sin værnepligt i bestyrelsen. Som han selv
udtrykker det: "Man skal holde op, medens legen er god".
Her er et par stikord for kassererens og sekretærens opgaver:

Kassererens opgaver:
-

Håndtering og bogføring af ind- og udbetalinger
Afstemning af bank- og girokonto
Udstedelse og udsendelse af girokort til kontingent
Håndtering af rykkere ved manglende betaling
Udarbejdelse af årsregnskab og budget
Sikkerhedskopiering af kasserapporter, regnskaber, flette-program til girokort m.v.

Sekretærens opgaver:
-

Administration af ind- og udmeldelser samt ændringer i medlemslisten
Udsendelse af TR Newsletter som email 3 gange årligt
Udarbejdelse af den årlige medlemsliste som indstik i TR Bladet
Udsendelse af TR Bladet som post en gang årligt
Udsendelse af email-huskere til nært forestående arrangementer
Sikkerhedskopiering af medlemslisten, flette-program til etiketter m.v.

Knud Skovgaard ser gerne, at der kommer yngre kræfter ind i bestyrelsen, så er der nogen som
brænder for sagen, så træder Knud Skovgaard gerne ud af bestyrelsen og giver plads til en ny.
Melder ingen sig fortsætter Knud Skovgaard i bestyrelsen.
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 15. april 2020.

Peter Jørgensen
Formand
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CLASSIC RACE AARHUS 2020
Invitation til Triumph træf ved Classic Race Aarhus 15., 16. og 17.
maj 2020 i Mindeparken i Aarhus.

Vi er i gang med at planlægge et Triumph træf ved Classic Race Aarhus igen i 2020 – med endnu
flere Triumphbiler. Vi er meget velkomne med mange biler, skulle jeg hilse og sige fra
sekretariatet i CRAA.
Vores placering er ikke på plads endnu men det bliver i nærheden af Triumphbaren :-).
Det er planen at vi stiller med biler fra alle tre Triumph klubber - DTAK, TR Register DK og TR
Club DK. Invitationen gælder også TR ejere der ikke er i klub og de der ikke er på Facebook. Så
spred rygtet
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 alle tre dage 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/søndag 310.- (2019 priser)

·

Overnatning - det anbefales at reservere hotel / camping tidligst mulig.

Hvis I planlægger at komme med jeres biler så kontakt mig på mail: mdp@hr3d.dk eller sms:
23386602. Jeg har brug for at vide: navn, bilmodel, årgang, dag/dage for deltagelse – senest 15.
februar.
Jeg samler sammen til en samlet oversigt efterhånden, som I melder til og når listen er endelig
så laver jeg en samlet tilmelding.
Har I spørgsmål eller input til arrangementet er I velkomne til at kontakte mig.
Mange hilsner

Morten Daus-Petersen
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Præstegårdspicnic på Fyn, foråret 2020

Igen i år har vores medlem fra den fynske Præstegård, Michael Hvorslev sagt ja til at lave en
forårstur i det Fynske, til trods for at sidste års picnictur nærmest druknede i vand.
Vi håber på bedre vejr i foråret 2020, så vi kan få luftet vores TR på de Fynske veje.
Du/I hører nærmere når Michael er klar med en dato og en tur, samt det gode vejr.
Mange TR hilsner

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

Den medbragte mad indtages på turen

Stop på vejen

I år er der det så 11. gang vi åbner garagen for store køredag i Ringsted, 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 fastlagt, men som de foregående 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.
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De endelige detaljer for turen og hvor vi slutter følger senere på hjemmesiden eller i Newsletter 2
og på hjemmesiden.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på 4021 7113, senest 25. maj 2020.

Karin og Peter Jørgensen

TILLYKKE TR CLUB.DK
1975 - 2020
45 år

TR CLUB.DK jubilæumsårstræf 45 år, fredag den 12. juni - søndag den 14. juni
Vi skal bo på Hotel HøjbySø, som ligger i Odsherred på Nordvestsjælland, Ellingebjergvej
1, 4573 Højby.
Årstræffet er ved at være på plads der mangler kun de sidste detaljer.
Fredag den 12. juni 2020
Kl. 14:00 Værelserne er disponible.
Kl. 14:30 Kaffe og kage.
Kl. 18:00 2 retters menu.
Lørdag den 13. juni 2020
Kl. 08:00 - 10:00 Morgenbuffet
Kl. 10:00 Afgang, vi starter i retning mod Nordvest, ad små veje mod Rørvig.
Kl. 11:00 Ankomst Rørvig havn. Isbod og toilet på havnen.
Kl. 11:30 Afgang mod Odden havn.
KL. 12:30 Frokost, Odden havn, her indtager vores medbragte madpakker fra hotellet i
idyliske omgivelser, og mulighed for at besøge Tun museet. Isbod og toilet på
havnen.
Kl. 13:30 Afgang mod Gnibben.
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Vi gør et mindre stop ved Gnibben, inden vi ad små veje, forbi Lumsås mølle, kører mod hotellet i
Højby.
Efter en tur rundt på de små veje i Odsherred i øst og vest, ca. 110 km, er vi tilbage på hotellet.
Concour, vi afholder Concour inden kl.18:00, tidspunkt fastlægges senere.
Højby kirke.
For dem der ikke er interesseret i Concour, er der mulighed for at spadsere til Højby kirke, 5
minutters gang fra hotellet, og eller besøge Næsholm borgruin.
Næsholm borgruin.
Adresse: Nygårdsvej, 4573 Højby, 10 minutters kørsel fra hotellet.
Borgtårnet hvis fundament stadig kan ses, er bygget som forsvarstårn i de urolige tider, der
fulgte efter mordet på Knud Lavard i 1137 hvor stormændene måtte hytte sig selv og sine
familier i det borgerkrigshærgede land.
Bemærk at vi på "Store køredag" den 5. juni 2019, besøgte den selv samme Knud Lavard`s
kapel, nær Haraldsted Skov i Ringsted.
Kl. 18:00 Velkomstdrink.
Kl. 18:30 3 retters menu
Kl. 21:00 Kaffe og kage
På et tidspunkt vil et af vore medlemmer lægge kniv og gaffel, og i stedet gribe guitaren, og
sammen med hans 4 kammerater spille op til en festlig aften med 60èr musik, `Foottappers.dk’
underholder.
Søndag den 14. juni 2020
Kl. 08:00 - 10:00 Morgenbuffet og udcheckning
Kl. 10:00 Afgang fra hotellet Vi kører ud i det blå, ad små snørklede veje i ca. 1 time.
Kl. 11:00 Guided rundvisning af Flemming Nielsen, psykiatrisk museum, Annebergparken
36, 4500 Nykøbing Sj.
Kl. 12:30 Afgang mod Anneberg Cafè og Restaurant.
Kl. 13:00 Frokost på Anneberg Cafè og restaurant, Annebergstræde 2, 4500 Nykøbing Sj.,
vi skal have æggekage.
Der er mulighed for efterfølgende på egen regning at besøge Hempel Glasmuseum, det ligger i
samme bygning.

Pris per person i dobbeltværelse kr. 1.800,00
Pris per person i enkelt værelse kr. 2.100,00
Priserne er eksklusive drikkevarer.
Tilmelding og betaling, senest den 12. april 2020
Se tilmeldingsblanket.
Kom og vær en del af det gode selskab.
Med TR hilsen
På vegne af TR CLUB.DK
tlf. 27 99 68 03
Mail.: haagensenp@gmail.com
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Nordisk Træf 2020 i Sverige, 26. – 28. juni
Det er nu 3. gang der afholdes Nordisk Træf med deltagelse fra Sverige, Norge og Danmark. I 2020
er det Sverige som er værtsland, og det vil foregå i Skaraborg, som ligger ikke langt fra den store
sø Vänem.
Vi har fået indbydelse fra vores svenske venner, som du kan læse andet sted i Newsletter.
Bemærk at du/I selv skal booke værelse på hotellet, og selv afregne med hotellet på stedet.
Deltagerafgiften på SEK 250,-skal som det fremgår betales på det nævnte IBAN kontonummer.
I forbindelse med tilmelding må du/I meget gerne sende en tilmelding til Peter Jørgensen på
pj@jorgensen-sonner.dk så vi fra TR-Club.dk kan følge med hver der deltager.
Bemærk:
Alle nævnte beløb i indbydelsen er i svenske kroner. Kursen på den svenske krone er pr. Januar
2020 ca. 71.
Mange TR hilsner

Peter

Vi har fået følgende fra værtslandet:
Nordisk TRäff
Lundsbrunns Kurort, Skaraborg
26-28 juni.

Triumph TR Club Sweden bjuder in medlemmarna i Sverige, Danmark och Norge till Nordisk
TRäff 2020 i Sverige. Boendet blir på Lundsbrunns Kurort, Skaraborg mellan Lidköping och
Skara. (www.lundsbrunn.se Lat N 58° 28′ 18″ Lon E 13° 27′ 04″)
På lördagen blir det en rundtur med både naturupplevelser, kultur och shopping. Turen från
Lundsbrunn går via Valle Härad – Varnhems Klosterkyrka – Mariedahls Slott – Lidköping – med
avslutning vid Läckö Slott.
På söndagen finns möjlighet till en kortare rundtur, Extrasvängen, med natur, kultur och motor.
Vi åker upp på Kinnekulle - via Husaby Kyrka - och till natursköna Kullen- Munkängarna.
Turen avslutas med ett besök på Scootermuseet, Kinnekulle.
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Program:
Fredag: Incheckning från 15:00
19:00 Buffé med varmrätt.
Under kvällen genomgång av lördagens aktiviteter
Lördag: 09:00 Start Rally
13:00 Lunch
19:30 Samling till middag.
Söndag: 10:00 Extrasvängen
.
Kostnader med frukost lörd/sönd, buffe (fredag) och 3 rättersmiddag (lördag).
Dryck (vin/öl) betalas separat.
Logi i dubbelrum twin bed:
Logi i dubbelrum grand lit (140cm säng):
Logi i enkelrum:

1 180 kr /person/natt
940 kr /person/natt
1 380 kr /person/natt

Bokning hotell:
Boendet bokas på egen hand via tel. +46 (0) 511-57190 eller e-mail bokning@lundsbrunn.se
Uppge kod Triumph. Vi har bokat 35 rum som finns reserverade till 31/3. Vid fler intresserade
eller bokning efter 31/3 i mån av plats. Hotellet betalas med Mastercard/Visa på plats till
hotellet.
Anmälan och inbetalning senast den 15/5 2020
Anmälan
Skicka följande uppgifter till Bengt-Inge Larsson +46 (0)72-531 61 81,
e-mail tr6@hartorken.se
1. Registeringsnummer
2. Bilmodell
3. Mobilnummer
4. Namn på förare/co-driver.
5. Kött eller fisk, lördagens lunch.

Deltagaravgift
Fredag-söndag 250 kr/person. Inkluderar lunch och förmiddagskaffe på lördagen. Meddela om
ni vill ha kött eller fisk till lunch i anmälan.
Deltagaravgiften sätts in på PG 27 79 35-3 ”Triumph TR Club Sweden”
senast 15/5-20.
Ange att det gäller Nordenträffen samt namn på deltagarna.
Deltagare fån Norge och Danmark betalas anmälningsavgiften som utlandsbetalning, ange
IBAN kontonummer: SE82 3000 0000 0311 9170 7407
BIC-code NDEASESS.
Meddela Håkan Jonhed via e-mail att ni har betalat. hakan.jonhed@gmail.com)
Mer information finner du på klubbens hemsida http://triumphtr.com/event-i-sverige.
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Lidköping●

►

NORDISK
TRÄFF 2020

●Skara

Lundsbrunns Kurort, Skaraborg 26-28 juni
Triumph TR Club Sweden bjuder in
medlemmarna i Sverige, Danmark och
Norge till Nordisk TRäff 2020 i Sverige.
Boendet blir på Lundsbrunns Kurort,
Skaraborg mellan Lidköping och Skara.

Kostnader med frukost lörd/sönd,
buffe (fredag) och 3 rättersmiddag
(lördag) Dryck (vin/öl) betalas separat.

Logi i dubbelrum twin bed: 		
1 180 kr /person/natt
Logi i dubbelrum grand lit (140cm
På lördagen blir det en rundtur med
säng): 940 kr /person/natt
både naturupplevelser, kultur och shop- Logi i enkelrum:				
ping. Turen från Lundsbrunn går via
1 380 kr /person/natt
Valle Härad – Varnhems Klosterkyrka
Bokning hotell:
– Mariedahls Slott – Lidköping – med
Boendet bokas på egen hand via tel.
avslutning vid Läckö Slott.
+46 (0) 511-57190 eller via e-mail
På söndagen finns möjlighet till en
bokning@lundsbrunn.se. Uppge kod
kortarte rundtur, Extrasvängen, med
"Triumph". Vi har bokat 35 rum som
natur, kultur och motor. Vi åker upp på
Kinnekulle - via Husaby Kyrka - och till finns reserverade till 31/3. Vid fler
intresserade eller bokning efter 31/3
natursköna Kullen- Munkängarna.
i mån av plats. Hotellet betalas med
Turen avslutas med ett besök på
Mastercard/Visa på plats till hotellet.
Scootermuseet, Kinnekulle.

Program:

Fredag Incheckning från 15:00
19:00 Buffé med varmrätt.
			
Under kvällen genomgång
			
av lördagens aktiviteter.
Lördag 09:00 Start Rally
			
13:00 Lunch
			
19:30 Samling till middag.
Söndag 10:00 Extrasvängen

Anmälan och inbetalning av deltagaravgift senast den 15/5 2020.

Anmälan

Skicka följande uppgifter till BengtInge Larsson +46 (0)72-531 61 81,
e-mail tr6@hartorken.se.
1. Registeringsnummer
2. Bilmodell
3. Mobilnummer
4. Namn på förare
och co-driver.
5. Kött eller fisk,
lördagens lunch.

50
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www.lundsbrunn.se
Lat N 58° 28′ 18″ Lon E 13° 27′ 04″)

Deltagaravgift

Fredag-söndag 250 kr/
person. Inkluderar lunch
med bordsdryck och förmiddagskaffe på lördagen. Meddela om ni vill
ha kött eller fisk till lunch
i anmälan.
Deltagaravgiften sätts
in på PG 27 79 35-3
”Triumph TR Club Sweden” senast 15/5-20.
Ange att det gäller
Nordenträffen samt
namn på deltagarna.
Deltagare från Norge och
Danmark betalar anmälningsavgiften 250 kr/
person, som utlandsbetalning.
IBAN kontonummer SE82 3000 0000
0311 9170 7407,
BIC-code NDEASESS.
Meddela Håkan Jonhed via e-mail att ni
har betalat. hakan.jonhed@gmail.com.
Mer information finner du på klubbens
hemsida http://triumphtr.com/event-isverige.

Svensk Sportsvognsmøde
Tid: lørdag den 4. juli 2020.

Traditionen tro drager TR-Club.dk igen ind over sundet for 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 de danske deltagere 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.
Da arrangørerne ikke er færdige med den endelige planlægning, kan vi ikke pt. Ikke oplyse
yderligere.
Nærmere info om indbetaling for deltagelse, beløbsstørrelse, fælles mødested, fælles
kørsel mm, følger i Newsletter 2, samt på hjemmesiden.

Peter Jørgensen
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TR Club DK
Driftsregnskab 2019
Indtægter
Kontingenter fra 156 medlemmer
Rente, bank & giro
Salg af 14 paraplyer og 1 emaljeskilt
Indtægter ialt

2019
59.750,00
0,00
5.700,00
65.450,00

2018
61.200,00
0,00
970,00
62.170,00

Omkostninger
TR Bladet 2019 i farvetryk & medlemslisten incl. forsendelse
Årsafgifter på hjemmesiden: www.tr-club.dk
Frimærker & konvolutter
Gebyrer, bank & giro
Telefonrefusion til formanden
Bestyrelsesmøder
Kontingent 2018/19 til Motorhistorisk Samråd (158 x 23,-) samt årsmøde
Coordinators Meeting i England - Afbud
Farvetoner til laserprinter
Køb af 500 giroindbetalingskort
Køb af 20 paraplyer med det engelske flag
Omkostninger ialt

18.054,85
747,00
2.300,00
300,00
1.500,00
4.000,00
4.054,00
0,00
499,00
1.029,38
6.800,00
39.284,23

18.489,85
6.742,50
2.070,00
300,00
1.500,00
6.000,00
3.962,00
5.000,00
599,00
0,00
0,00
44.663,35

375,00
8,00
0,00
546,75
165,00
95,75
3.555,50
1.300,00
50,00
35,39
-790,64
620,00
393,45
547,65
608,21
0,00
7.510,06

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183,90
4.385,00
1.000,00
660,56
-26,95
4.149,00
0,00
383,23
807,08
-2.130,65
1.716,75
11.127,92

18.655,71

6.378,73

Aktiver
Bank
Giro
Aktiver ialt

12.884,01
123.204,79
136.088,80

20.613,86
84.195,23
104.809,09

Passiver
Deltagerbetalinger til Christiansborg i 2019
Deltagerbetalinger til Euro Meeting 2020 i England
Deltagerbetalinger til Rosenborg Slot i 2020
Egenkapital pr. 01.01.2019
Årets overskud
Passiver ialt

0,00
12.000,00
1.140,00
104.293,09
18.655,71
136.088,80

516,00
0,00
0,00
97.914,36
6.378,73
104.809,09

Arrangementer
02.09.2018 Gram Slot & Decorent
13.01.2019 Besøg på Christiansborg i København
10.02.2019 Gokart i Ballerup
27.02.2019 Besøg hos Autogalleriet i Aarhus
03.03.2019 Værkstedsbesøg i Slangerup
30.03.2019 Forårsklargøring hos SMC-biler i Tåstrup
06.04.2019 Generalforsamling på Garnisonen i Ringsted
05.06.2019 Klassisk Køredag fra Ringsted
21-23.06.2019 Årstræf på Agerskov Hotel i Sønderjylland
06.07.2019 Svensk Sportsvognsmøde på Ring Knutstorp
23-25.08.2019 Nordisk Træf i Norge
08.09.2019 Besøg hos My Garage i Vejle
20-22.09.2019 Euro Meeting i Spanien
29.10.2019 Værkstedsmøde hos Ebbe Troelsen i Lystrup i Jylland
24.11.2019 Mortens Jule And på Risbyholm Gods i Havdrup
2018
Diverse firmabesøg & arrangementer
Arrangementer ialt
Årets overskud

Status pr. 31.12.2019

Klampenborg, den 15. januar 2020

Revision af regnskabet:

Jens Chr. Fahrner, Kasserer

Karin Jørgensen, Revisor

Bestyrelsen:

Peter Jørgensen

Per Haagensen

Knud Skovgaard

Per Lemb

Note: Køb af klubregalia er udgiftsført i indkøbsårene og fremgår derfor ikke som beholdning.
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45 år
1975 - 2020
Jubilæumstræf
12. juni – 14. juni 2020
Hotel HøjbySø Odsherred
Fredag, lørdag og søndag den 12. – 14. juni 2020
Pris pr. person ved dobbeltværelse, 2 overnatninger kr. 1.800,- _______
Pris pr. person ved enkeltværelse, 2 overnatninger

kr. 2.100,- _______

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_________________
Tilmelding til Concour: _________________
Deltagergebyret skal indbetales til vores kasserer Jens Chr. Fahrner
på giro konto nr. +01< 5342791.
Ovenstående tilmeldingsblanket skal være Per Haagensen, Skovager 4,
4220 Korsør i hænde, senest søndag den 12. april 2020.
Du/I kan også sende de samme informationer på mail til haagensenp@gmail.com
Bemærk: tilmelding er bindende og først gældende når betaling er modtaget.
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Fælles køretur med TR-Register til
My Garage Vejle og Ferguson Museet i Stourup 2019

Søndag d. 8. september mødtes de 2 klubber igen til en hyggelig tur rundt på halvøen
mellem Vejle Fjord og Horsens Fjord. Turen var arrangeret af Birgit og Tage fra TR-Register.
Vi mødtes i strålende solskin kl. 10 ved My Garage som ligger lige nord for Vejle. Der kom
9 biler fra TR-Register, 5 biler fra TR-Club og 2 der var medlem i begge klubber.
My Garage er et stort bilhus for luksus biler. Ved indgangen blev vi mødt af en betjent fra
USA som stod der i fuld uniform. Han så meget ægte ud men var kun en dukke. My Garage
har bl.a autoriserede værksteder for Porsche, Rolls Royce og Ferrari. Biler fra Audi, BMW,
Land Rover, Mercedes, Porsche, Ferrari, Rolls Royce, McLaren og Maybach stod linet op
til salg. Motorcykler fra Great Dane var der også. Der var også en hel afdeling for
veteranbiler/klassiske biler.

My Garage nærbillede af glasbure

Maybach V12 til 14 mill uden afgift og

My Garage kig i en af udstillingshaller

McLaren 2018 pris 1,9 million uden afgift

moms
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Porsche Carrera GT 2004 pris 6.341.000 uden afgift

Water Car 2015 pris 1.245.000 uden afgift

Den dyreste bil de havde var en Maybach 4hjulstrækker V12 Turbo. Pris 14 millioner plus
afgift og moms. Gentlemens garage er et lokale
fyldt med glasbure i 2 lag hvor man kan
opmagasinere sin bil for vinteren eller helårligt.
Her skal man blot indtaste en kode så kommer
bilen via et sindrigt system frem til afhentning,
smart og dyrt.
Efter en interessant rundvisning kørte vi ad små
og snoede veje langs Vejle Fjord mod Juelsminde.
Hold nu op der er mange små veje i området og
fyldt med bakker. Jeg tror nu nok vi kørte den
nærmeste omvej som arrangørerne havde kunnet
finde.
Rolls Royce 2017 pris 1.649.000 uden afgift
Målet var cafe ”På Havnen” i Juelsminde hvor vi fik
serveret hvad vi nu havde forudbestilt. Bilerne
stod samlet på deres parkeringsplads og tiltrak sig stor opmærksomhed fra turister og lokale. Efter
frokosten startede vi op igen og kørte nordpå mod Stourup hvor Ferguson Museet ligger.

Kaffe i hal på Ferguson museum

Ferguson museum Skulptur

Ferguson mejetærsker

Oprindeligt var det planlagt at vi skulle have været til Glud Museum men de havde åbenbart lavet
om på deres prispolitik så det blev meget dyrt. Turen blev derfor et par uger før lavet om til
Ferguson Museet. Jeg tænker nu også at dette var mere interessant for de fleste.
På museet kunne man se Ferguson traktorer, mejetærskere, havetraktorer, plænetraktorer og en
masse andre maskiner fra Ferguson. Utroligt hvad de alt har lavet. Meget spændende.
Efter vi havde brugt nogen tid blev der serveret kaffe og kage (Tages æblekage) i en stor lade der
bruges til fester og arrangementer.
Efter kaffen gik det hjemad igen. Det havde været fint solskinsvejr under hele turen. Men på vej
hjem kørte vi lige nord for vejle ind i en kæmpe tordenbyge. Her kunne vi godt have brugt
vinduesviskere på den indvendige side af ruden.

Knud og Gurli Skovgaard
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Ny benzinblanding 2020
Det er ved lov blevet bestemt, at i Danmark skal der i år udbydes E10 benzin, det vil sige at den skal indeholde 10%
bioethanol (sprit) fra standere med oktan 95, oktan 100 standere indeholder stadig kun 5% bioethanol E5.
Hvilken betydning får det så for vores TR biler? Triumph TR modellerne er ikke konstrueret til at køre på E10, da
indholdet af bioethanol risikere at skade slanger, gummidele og pakninger i vores biler.
Redaktøren vil derfor anbefale at alle fylder oktan 98 -100 på jeres Triumph TR.
Der skal nok være nogle der udbyder et og andet, der kan fyldes i tanken for at skåne motoren ved brug af E10 benzin,
glem det.
Redaktøren

Ny benzinblanding 2020
Det er ved lov blevet bestemt, at i Danmark skal der i år udbydes E10 benzin, det vil sige at den skal indeholde 10%
bioethanol (sprit) fra standere med oktan 95, oktan 100 standere indeholder stadig kun 5% bioethanol E5.
Hvilken betydning får det så for vores TR biler? Triumph TR modellerne er ikke konstrueret til at køre på E10, da
indholdet af bioethanol risikere at skade slanger, gummidele og pakninger i vores biler.
Redaktøren vil derfor anbefale at alle fylder oktan 98 -100 på jeres Triumph TR.
Der skal nok være nogle der udbyder et og andet, der kan fyldes i tanken for at skåne motoren ved brug af E10 benzin,
glem det.
Red
aktøren

My Garage, rundviser fortæller, betjent i baggrunden

Ny benzinblanding 2020
Det er ved lov blevet bestemt, at i Danmark skal der i år udbydes E10 benzin, det vil sige at den
skal indeholde 10% bioethanol (sprit) fra standere med oktan 95, oktan 100 standere indeholder
stadig kun 5% bioethanol E5.
Hvilken betydning får det så for vores TR biler? Triumph TR modellerne er ikke konstrueret til at
køre på E10, da indholdet af bioethanol risikere at skade slanger, gummidele og pakninger i vores
biler.
Redaktøren vil derfor anbefale at alle fylder oktan 98 -100 på jeres Triumph TR.
Der skal nok være nogle der udbyder et og andet, der kan fyldes i tanken for at skåne motoren ved
brug af E10 benzin, glem det.

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.: 5337 1482
Mail: kskovgaard@bbsyd.dk

Bestyrelsesmedlem
Per Lemb
Tlf:.7513 8708
Mail: per@lemb.dk
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Udenlandskoordinator
Peder Andersen
Tlf.: 4848 4493
Mail: pan@pan0512.dk

TR CLUB DK
Newsletter
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Kære TR medlemmer

Som vi alle ved, så har det sidste halve år, været meget mere anderledes end det normalt plejer at
være grundet Coronasituationen. Det har desværre betydet, at faktisk alle vores planlagte
arrangementer er aflyst, eller flyttet til 2021. Da Corona ikke er noget vi skal spøge med, så har vi
alle i bestyrelsen taget dette meget alvorligt, og besluttede tidligt i forløbet, at vi ikke så anden
udvej end at aflyse eller flytte vores arrangementer – trist men nødvendigt. Vores bestyrelsesmøder
er i perioden alle foregået som telefonmøder, hvor vi hver især har siddet hjemme hos os selv. Vores
generalforsamling som alle ved, blev også afholdt på en meget utraditionel måde, men vi så ingen
anden udvej, hvis vi skulle leve op til vores vedtægter. 2020 er som de fleste bekendt et
jubilæumsår, hvor TR-Club.dk fylder 45 år, hvilket vi skulle have fejret med fest, musik og dans
på vores årstræf. Desværre blev årstræffet aflyst, men vi tager revanche i 2021, hvor vi ”fyrer den
af” på årstræffet. Nordisk træf som også jeg havde set frem til blev også aflyst, eller nærmere flyttet
til 2021, og det samme gælder de andre arrangementer. En trist TR periode, hvor vores biler mest
er blevet luftet uden selskab af andre TR biler. I august måned turde vi godt arrangere en
sommertur på Sjælland, som var en god oplevelse, og hvor alle var lettede over, at nu kunne vi
komme ud og køre i TR med de andre i klubben – en god dag med masser af sol og sommer.
Ser vi fremad, så fremgår det af dette Newsletter, at nu begynder vi så småt med ture og
arrangementer i efteråret og vinteren. Arrangementerne er med forbehold for at Corona situationen
ikke forværres, og at alle tager hensyn til hinanden og alle tager sine forholdsregler.
Jeg har talt med flere af vores medlemmer, som selv har kørt rundt i deres TR i Danmark på små
og store ture, og vi hører meget gerne om disse ture, så har du/I været på tur i TR, så send mig et
skriv og vedlæg gerne nogle fotos fra turen, så vil vi bringe dem i vores årsblad, som udkommer i
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

december måned. Deadline for at sende indlæg er 11. oktober 2020, og skal sendes på mail
pj@jorgensen-sonner.dk så sender jeg det videre til vores redaktør Ove Pedersen, som skal i gang
med bladet den 15. oktober 2020. Vi har i flere år kørt med fotokonkurrencen i Årsbladet, og hvor
det bedste billede bliver valgt og præmieret på den kommende generalforsamling. Så har du er godt
TR relateret fotos, måske fra en af jeres egne ture, så send dette til mig, ligeledes på pj@jorgensensonner.dk inden den 11. oktober, så tager vi det med i årsbladet, til læsernes bedømmelse.
Til slut vil jeg ønske alle en god sensommer, og jeg håber at rigtig mange kommer og deltager på
de kommende arrangementer og køreture her i sensommer og efterår.

Mange TR

Hilsner 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.

Sensommertur med TR CLUB.DK
Tid: Søndag den 20. september kl. 10:00
Mødested: Havnen i Roskilde

Kære TR venner
Så er det tid til en sensommertur.
Tilmelding snarest muligt.
Det vil være en god idè at medbringe, varmt tøj, tæpper, klapstole, kaffe, madpakke og drikke til
eget forbrug på dagen. Husk at medbringe sprit til udvortes brug, og olie til vognen.
Vi passer på hinanden og holder afstand, så vent med krammere og skrammer på bilen.
Vores sensommertur starter fra Roskilde havn, hvorfra vi kører mod nordvest og følger Roskilde
fjord ad små veje, vi krydser senere over mod Isefjord og Vellerup og slutter på Jægerspris slot.
En tur på omkring en time og 15 minutter, ad de små veje.
Vi parkerer ved slottes park, hvor vi indtager vores madpakker, husk tæpper, stole mv. .
Til lejligheden er der bestilt en guidet omvisning på museet, omvisningen varer ca. 50 minutter.
Jægerspris slot
Kong Frederik VII erhvervede Jægerspris Slot den 21.april 1854 på sin hustru, Louise Danners
fødselsdag.
Herefter blev de oldenborgske kongers gamle jagtslot til privatbolig for landets konge og siden
enkesæde for grevinde Danner.
Parret foretog straks en større renovering af slottet, og den mode- og stilbevidste grevinde
indrettede boligen efter tidens smag.
Mindestuerne på Jægerspris Slot er således det eneste sted i Danmark hvor 1850’ernes
boligindretning kan opleves i en samlet helhed.
I 1866, tre år efter kongens død, åbnede grevinde Danner dele af slottet for publikum.
Pris per person kr. 115,00 *). Entrè, guide.
Betaling overføres fra din netbank via menupunktet Indbetalingskort til klubbens girokonto +01 <
5342791 i forbindelse med din tilmelding.
Tilmelding snarest mulig til Per Haagensen
haagensenp@gmail.com tlf. 27 99 68 03
Med TR hilsen

Hjørdis og Per Haagensen

Teknikmøde hos ”Doktor” Ebbe,
Tid: Se tekst
Sted: Møgelgaardsvej 37, 8520 Lystrup.

Ebbe Troelsen inviterer igen til teknikmøde i værkstedet I Lystrup.
Der vil 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.
Tilmelding : Grundet ydere omstændigheder kan der ikke gives nogen nøjagtig dato på
mødet. Det forventes at ville foregå ultimo september eller primo oktober.
Videre info kommer på mail til medlemmerne og i vores kalender på hjemmesiden.

Rundvisning / Foredrag.
Samling i Vejen ved Læborg Auto.
Her kan vi samles sammen med andre bilmærker, samt hvem der af jeres venner der har lyst til
en rundvisning i veteranladen. Efterfulgt af et foredrag på ca. 1 ½ time, hvor Søren Sørensen
fortæller om sit liv som handelsmand.
Minimum tilmeldinger er 15-20. Tilmeldings afgift pr. person er 100 Kr. Der kan tilkøbes mad og
drikkevarer mens vi er der. Skal bestilles inden
Se hjemmeside https://laeborg-autohandel.dk/handelsplads
På grund af at der ikke er nok medlemmer i TR klubben i området, skal rundvisningen
koordineres med andre bilklubber i nærområdet, derfor har jeg ikke en dato. Måske i år eller
som et forårsmøde.
Videre info kommer på mail til medlemmerne og i vores kalender på hjemmesiden.

Øresund rundt 2006

Mortens Juleand – NU MED BANKO-PER
Tid: Søndag den 22. november 2020, 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 henstiller til alle at overholde sundhedsstyrelsens regler og anbefalinger m.h.t.
Coronasituationen.
Vi begynder kl. 13.00 med lidt minglen.
Når alle er samlet, går vi til bords for at indtage fjerkræet. Som dessert serveres der risalamande
med varm kirsebærsovs.
Mandelgaven er i år droppet til fordel for BANKO. Det er lykkedes os at få ingen ringere end
selveste BANKO-PER til at være opråber.
Der vil være præmier så fine at de sølle 200,- kroner arrangementet kan klares for, hurtigt er
tjent ind.
Efter maden er der kaffe og/eller glögg med brunkager.
Prisen er i år kr. 200,- pr. person, som inkluderer en øl / vand / vin / glögg (1 af hver) og
selvfølgelig maden, kaffen, ”gaveræset” til BANKO mm. Øvrige drikkevarer kan købes til gode
”købmandspriser”.
Seneste tilmelding er søndag den 8. november – der er begrænsede pladser, så skynd dig!
Bemærk, at tilmelding først er gældende, når betaling er modtaget. De kr. 200,- pr. person
overføres til TR-Club.dk's girokonto 5342791 med angivelse af 01 i Kortart/Korttype. Benyt
menupunktet Indbetalingskort i din netbank.
Tilmelding til: Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på tlf. 4021 7113.
Med TR-hilsen

Anders Dahl
Peter & Karin Jørgensen
Per & Hjørdis Haagensen

Skjulte kroge på Kronborg
Tid: Lørdag den 9. Januar kl.: 11:00, 2021
Sted: Kronborg, Helsingør. ( Mere præcist mødested kommer senere.)

Kære TR-venner
Denne dejlige januar dag, skal vi en tur rundt på Kronborg i de skjulte kroge.
Selve omvisningen med guide, starter kl. 11:15.
Skjulte kroge
Fra kælder til kvist gemmer det gamle renæssanceslot på hemmeligheder og spor af konger,
dronninger og kanonkugler.
Med en omviser vandrer vi igennem slottets skjulte verden i de glemte tårnværelser, på loftet og i
de dybe kældre. En udsædvanlig omvisning, hvor I oplever slottet fra de skjulte kroge og får de
historier, som kun slottets inderkreds kendte til.
De hemmelighedsfulde tårnværelser gemmer på historier om kongens og dronningens private liv.
Under Kronborgs højtragende kobbertage er der spor efter svenskernes belejring i 1658, hvor en
kanonkugle masede sig igennem taget og slog stykker af loftsbjælkerne, da den for igennem luften.
Se om I kan finde den på loftet.
Efterfølgende spiser vi frokost kl. 12:45, i Spisehuset på Kulturværftet, Allegade 2, 3000
Helsingør, et dejligt sted med god udsigt til havnen, 5 - 10 minutters gang fra Kronborg, hvor der
er bestilt 3 stykker smørrebrød til hver.
Drikkevarer bestilles individuelt.
Pris per person kr. 260,00 *). Entrè, guide og frokost, men drikkevarer er for egen regning.
Betaling overføres fra din netbank via menupunktet Indbetalingskort til klubbens girokonto +01 <
5342791 i forbindelse med din tilmelding.
Tilmelding senest d. 23. december 2020 til Per Haagensen
haagensenp@gmail.com tlf. 27 99 68 03

UK European Meeting 2021
Afholdes i vores bilers fødeegn, Coventry/Wales.
Vi er 6 biler tilmeldt, jeg har mulighed for at skaffe et par enkelte pladser mere hvis jeg
kan få er tilbagemelding inden den 1. oktober 2020.
Programmer for turen er:
Ankomst til Chesford Grange Hotel den 10. september 2021, 3 nætters weekend slutter
13. september 2021.
Rundtur fra 13. september til 17. september.
Allerede nu er der booket 160 biler til weekenden og 103 biler til rundturen.
Er du interesseret så send en mail til pan@pan0512.dk for yderligere information.

Udenlandskoordinatoren med høj hastighed i Græsted.

European Meeting
Hvornår var det nu det var og er

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999*
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

Travemünde, Gemany
Houthalen, Belgium
Sesto (Dolomite), Italy
Horsens, Denmark
Wildhaus, Switzerland
Bad Homburg, Gemany
Elba, Italy
Reuver, Netherlands
Noordwijk Belgium
Spa-Francorchamps, Belgium
Madonna di Campiglio, Italy
Blomberg Germany
Konolfingen, Switzerland
Svendborg, Denmark
Berlin, Gemany
Noordwijkerhout, Netherlands
Rimini/Peloponnisos, Italy/Greece
Ronneby Brunn, Sweden
Rust, Gemany
Broughton, UK
Houffalize, Belgium
Lausanne, Switzerland
Geiranger, Norway
Rotterdam, Holland
Århus, Denmark, cancelled
Grosseto, Italy
Dijon, France
Papenburg, Germany
Spain
Coventry UK, cancelled
Coventry UK
Båstad, Sweden
Brunnen,Switzerland
Belgium
Gemany
Norway
Netherlands
Italy
Spain

Update Bengt Nylén 2020-08-30

TR Register Germany
TR Register Belgium
TR Register Italy
TR Club Denmark
Swiss TR Club
TR Register Germany
TR Register Italy.
TR Club Holland
TR Club Belgium & TR Register Germany
TR Club Belgium
TR Register Italy
TR Register, Jochen Schrader/Rainer Wiegel
Swiss TR Club
TR Club Denmark
TR Register Germany
TR Club Holland
TR Register Italy and Greece
Triumph TR Club Sweden
Triumph IG Südwest
TR Register UK
TR Register Belgium
Swiss TR Club
TR Register Norway
TR Club Holland
TR Club Denmark
TR Register Italy
Triumph Club de France
TR Register Germany
Club TR Register España
TR Registet UK
TR Register UK
Triumph TR Club Sweden
Swiss TR Club
TR Register Belgium
Triumph IG Südwest
TR Register Norway
TR Club Holland
TR Register Italy
Club TR Register España (Jet not agreed)

Den store tur sandblæst TR 6

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
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Kære TR medlemmer

Som vi alle ved, så har det sidste halve år, været meget mere anderledes end det normalt plejer at
være grundet Coronasituationen. Det har desværre betydet, at faktisk alle vores planlagte
arrangementer er aflyst, eller flyttet til 2021. Da Corona ikke er noget vi skal spøge med, så har vi
alle i bestyrelsen taget dette meget alvorligt, og besluttede tidligt i forløbet, at vi ikke så anden
udvej end at aflyse eller flytte vores arrangementer – trist men nødvendigt. Vores bestyrelsesmøder
er i perioden alle foregået som telefonmøder, hvor vi hver især har siddet hjemme hos os selv. Vores
generalforsamling som alle ved, blev også afholdt på en meget utraditionel måde, men vi så ingen
anden udvej, hvis vi skulle leve op til vores vedtægter. 2020 er som de fleste bekendt et
jubilæumsår, hvor TR-Club.dk fylder 45 år, hvilket vi skulle have fejret med fest, musik og dans
på vores årstræf. Desværre blev årstræffet aflyst, men vi tager revanche i 2021, hvor vi ”fyrer den
af” på årstræffet. Nordisk træf som også jeg havde set frem til blev også aflyst, eller nærmere flyttet
til 2021, og det samme gælder de andre arrangementer. En trist TR periode, hvor vores biler mest
er blevet luftet uden selskab af andre TR biler. I august måned turde vi godt arrangere en
sommertur på Sjælland, som var en god oplevelse, og hvor alle var lettede over, at nu kunne vi
komme ud og køre i TR med de andre i klubben – en god dag med masser af sol og sommer.
Ser vi fremad, så fremgår det af dette Newsletter, at nu begynder vi så småt med ture og
arrangementer i efteråret og vinteren. Arrangementerne er med forbehold for at Corona situationen
ikke forværres, og at alle tager hensyn til hinanden og alle tager sine forholdsregler.
Jeg har talt med flere af vores medlemmer, som selv har kørt rundt i deres TR i Danmark på små
og store ture, og vi hører meget gerne om disse ture, så har du/I været på tur i TR, så send mig et
skriv og vedlæg gerne nogle fotos fra turen, så vil vi bringe dem i vores årsblad, som udkommer i
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

december måned. Deadline for at sende indlæg er 11. oktober 2020, og skal sendes på mail
pj@jorgensen-sonner.dk så sender jeg det videre til vores redaktør Ove Pedersen, som skal i gang
med bladet den 15. oktober 2020. Vi har i flere år kørt med fotokonkurrencen i Årsbladet, og hvor
det bedste billede bliver valgt og præmieret på den kommende generalforsamling. Så har du er godt
TR relateret fotos, måske fra en af jeres egne ture, så send dette til mig, ligeledes på pj@jorgensensonner.dk inden den 11. oktober, så tager vi det med i årsbladet, til læsernes bedømmelse.
Til slut vil jeg ønske alle en god sensommer, og jeg håber at rigtig mange kommer og deltager på
de kommende arrangementer og køreture her i sensommer og efterår.

Mange TR

Hilsner 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.

Sensommertur med TR CLUB.DK
Tid: Søndag den 20. september kl. 10:00
Mødested: Havnen i Roskilde

Kære TR venner
Så er det tid til en sensommertur.
Tilmelding snarest muligt.
Det vil være en god idè at medbringe, varmt tøj, tæpper, klapstole, kaffe, madpakke og drikke til
eget forbrug på dagen. Husk at medbringe sprit til udvortes brug, og olie til vognen.
Vi passer på hinanden og holder afstand, så vent med krammere og skrammer på bilen.
Vores sensommertur starter fra Roskilde havn, hvorfra vi kører mod nordvest og følger Roskilde
fjord ad små veje, vi krydser senere over mod Isefjord og Vellerup og slutter på Jægerspris slot.
En tur på omkring en time og 15 minutter, ad de små veje.
Vi parkerer ved slottes park, hvor vi indtager vores madpakker, husk tæpper, stole mv. .
Til lejligheden er der bestilt en guidet omvisning på museet, omvisningen varer ca. 50 minutter.
Jægerspris slot
Kong Frederik VII erhvervede Jægerspris Slot den 21.april 1854 på sin hustru, Louise Danners
fødselsdag.
Herefter blev de oldenborgske kongers gamle jagtslot til privatbolig for landets konge og siden
enkesæde for grevinde Danner.
Parret foretog straks en større renovering af slottet, og den mode- og stilbevidste grevinde
indrettede boligen efter tidens smag.
Mindestuerne på Jægerspris Slot er således det eneste sted i Danmark hvor 1850’ernes
boligindretning kan opleves i en samlet helhed.
I 1866, tre år efter kongens død, åbnede grevinde Danner dele af slottet for publikum.
Pris per person kr. 115,00 *). Entrè, guide.
Betaling overføres fra din netbank via menupunktet Indbetalingskort til klubbens girokonto +01 <
5342791 i forbindelse med din tilmelding.
Tilmelding snarest mulig til Per Haagensen
haagensenp@gmail.com tlf. 27 99 68 03
Med TR hilsen

Hjørdis og Per Haagensen

Teknikmøde hos ”Doktor” Ebbe,
Tid: Se tekst
Sted: Møgelgaardsvej 37, 8520 Lystrup.

Ebbe Troelsen inviterer igen til teknikmøde i værkstedet I Lystrup.
Der vil 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.
Tilmelding : Grundet ydere omstændigheder kan der ikke gives nogen nøjagtig dato på
mødet. Det forventes at ville foregå ultimo september eller primo oktober.
Videre info kommer på mail til medlemmerne og i vores kalender på hjemmesiden.

Rundvisning / Foredrag.
Samling i Vejen ved Læborg Auto.
Her kan vi samles sammen med andre bilmærker, samt hvem der af jeres venner der har lyst til
en rundvisning i veteranladen. Efterfulgt af et foredrag på ca. 1 ½ time, hvor Søren Sørensen
fortæller om sit liv som handelsmand.
Minimum tilmeldinger er 15-20. Tilmeldings afgift pr. person er 100 Kr. Der kan tilkøbes mad og
drikkevarer mens vi er der. Skal bestilles inden
Se hjemmeside https://laeborg-autohandel.dk/handelsplads
På grund af at der ikke er nok medlemmer i TR klubben i området, skal rundvisningen
koordineres med andre bilklubber i nærområdet, derfor har jeg ikke en dato. Måske i år eller
som et forårsmøde.
Videre info kommer på mail til medlemmerne og i vores kalender på hjemmesiden.

Øresund rundt 2006

Mortens Juleand – NU MED BANKO-PER
Tid: Søndag den 22. november 2020, 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 henstiller til alle at overholde sundhedsstyrelsens regler og anbefalinger m.h.t.
Coronasituationen.
Vi begynder kl. 13.00 med lidt minglen.
Når alle er samlet, går vi til bords for at indtage fjerkræet. Som dessert serveres der risalamande
med varm kirsebærsovs.
Mandelgaven er i år droppet til fordel for BANKO. Det er lykkedes os at få ingen ringere end
selveste BANKO-PER til at være opråber.
Der vil være præmier så fine at de sølle 200,- kroner arrangementet kan klares for, hurtigt er
tjent ind.
Efter maden er der kaffe og/eller glögg med brunkager.
Prisen er i år kr. 200,- pr. person, som inkluderer en øl / vand / vin / glögg (1 af hver) og
selvfølgelig maden, kaffen, ”gaveræset” til BANKO mm. Øvrige drikkevarer kan købes til gode
”købmandspriser”.
Seneste tilmelding er søndag den 8. november – der er begrænsede pladser, så skynd dig!
Bemærk, at tilmelding først er gældende, når betaling er modtaget. De kr. 200,- pr. person
overføres til TR-Club.dk's girokonto 5342791 med angivelse af 01 i Kortart/Korttype. Benyt
menupunktet Indbetalingskort i din netbank.
Tilmelding til: Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på tlf. 4021 7113.
Med TR-hilsen

Anders Dahl
Peter & Karin Jørgensen
Per & Hjørdis Haagensen

Skjulte kroge på Kronborg
Tid: Lørdag den 9. Januar kl.: 11:00, 2021
Sted: Kronborg, Helsingør. ( Mere præcist mødested kommer senere.)

Kære TR-venner
Denne dejlige januar dag, skal vi en tur rundt på Kronborg i de skjulte kroge.
Selve omvisningen med guide, starter kl. 11:15.
Skjulte kroge
Fra kælder til kvist gemmer det gamle renæssanceslot på hemmeligheder og spor af konger,
dronninger og kanonkugler.
Med en omviser vandrer vi igennem slottets skjulte verden i de glemte tårnværelser, på loftet og i
de dybe kældre. En udsædvanlig omvisning, hvor I oplever slottet fra de skjulte kroge og får de
historier, som kun slottets inderkreds kendte til.
De hemmelighedsfulde tårnværelser gemmer på historier om kongens og dronningens private liv.
Under Kronborgs højtragende kobbertage er der spor efter svenskernes belejring i 1658, hvor en
kanonkugle masede sig igennem taget og slog stykker af loftsbjælkerne, da den for igennem luften.
Se om I kan finde den på loftet.
Efterfølgende spiser vi frokost kl. 12:45, i Spisehuset på Kulturværftet, Allegade 2, 3000
Helsingør, et dejligt sted med god udsigt til havnen, 5 - 10 minutters gang fra Kronborg, hvor der
er bestilt 3 stykker smørrebrød til hver.
Drikkevarer bestilles individuelt.
Pris per person kr. 260,00 *). Entrè, guide og frokost, men drikkevarer er for egen regning.
Betaling overføres fra din netbank via menupunktet Indbetalingskort til klubbens girokonto +01 <
5342791 i forbindelse med din tilmelding.
Tilmelding senest d. 23. december 2020 til Per Haagensen
haagensenp@gmail.com tlf. 27 99 68 03

UK European Meeting 2021
Afholdes i vores bilers fødeegn, Coventry/Wales.
Vi er 6 biler tilmeldt, jeg har mulighed for at skaffe et par enkelte pladser mere hvis jeg
kan få er tilbagemelding inden den 1. oktober 2020.
Programmer for turen er:
Ankomst til Chesford Grange Hotel den 10. september 2021, 3 nætters weekend slutter
13. september 2021.
Rundtur fra 13. september til 17. september.
Allerede nu er der booket 160 biler til weekenden og 103 biler til rundturen.
Er du interesseret så send en mail til pan@pan0512.dk for yderligere information.

Udenlandskoordinatoren med høj hastighed i Græsted.

European Meeting
Hvornår var det nu det var og er

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999*
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

Travemünde, Gemany
Houthalen, Belgium
Sesto (Dolomite), Italy
Horsens, Denmark
Wildhaus, Switzerland
Bad Homburg, Gemany
Elba, Italy
Reuver, Netherlands
Noordwijk Belgium
Spa-Francorchamps, Belgium
Madonna di Campiglio, Italy
Blomberg Germany
Konolfingen, Switzerland
Svendborg, Denmark
Berlin, Gemany
Noordwijkerhout, Netherlands
Rimini/Peloponnisos, Italy/Greece
Ronneby Brunn, Sweden
Rust, Gemany
Broughton, UK
Houffalize, Belgium
Lausanne, Switzerland
Geiranger, Norway
Rotterdam, Holland
Århus, Denmark, cancelled
Grosseto, Italy
Dijon, France
Papenburg, Germany
Spain
Coventry UK, cancelled
Coventry UK
Båstad, Sweden
Brunnen,Switzerland
Belgium
Gemany
Norway
Netherlands
Italy
Spain

Update Bengt Nylén 2020-08-30

TR Register Germany
TR Register Belgium
TR Register Italy
TR Club Denmark
Swiss TR Club
TR Register Germany
TR Register Italy.
TR Club Holland
TR Club Belgium & TR Register Germany
TR Club Belgium
TR Register Italy
TR Register, Jochen Schrader/Rainer Wiegel
Swiss TR Club
TR Club Denmark
TR Register Germany
TR Club Holland
TR Register Italy and Greece
Triumph TR Club Sweden
Triumph IG Südwest
TR Register UK
TR Register Belgium
Swiss TR Club
TR Register Norway
TR Club Holland
TR Club Denmark
TR Register Italy
Triumph Club de France
TR Register Germany
Club TR Register España
TR Registet UK
TR Register UK
Triumph TR Club Sweden
Swiss TR Club
TR Register Belgium
Triumph IG Südwest
TR Register Norway
TR Club Holland
TR Register Italy
Club TR Register España (Jet not agreed)
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