TR CLUB DK
Newsletter Nummer 1 Januar 2021

Formanden har ordet

Formandens barnebarn Oskar
i Jaguaren
Så har vi alle passeret julen og nytåret, og jeg håber at alle er kommet godt ind i det nye år.
Desværre må vi konstatere, at hele samfundet stadigvæk er ramt af det onde spøgelse kaldet
Corona. Nu er vacciner opfundet, og man er i gang med at vaccinere befolkningerne rundt om i
den store verden. Om 2021 bliver et normalt år som vi husker det inden Corona kom, er nok ikke
sikkert, men jeg tror på, at på en eller anden måde bliver det muligt, at vi igen kan være sammen
på ture og til arrangementer i TR-Club dk – det er noget Karin og jeg savner rigtig meget.
Vi har nu udarbejdet året første Newsletter 1, hvor vi optimistisk har planlagt flere
arrangementer, som vi forventer at kunne afholde i det første halvår af 2021. Alle
arrangementerne er baseret på at der ingen restriktioner er omkring Corona, og at vi mere eller
mindre kan færdes frit i hinanden selskab. I kan trygt tilmelde jer de arrangementer I ønsker at
deltage i, og skulle der være restriktioner når tidspunkterne nærmer sig, og vi evt. er nødt til at
aflyse/udskyde et arrangement, vil alle få besked om dette.
Som det kan ses i Newsletter, så har flere af vores medlemmer ønsket at arrangere tur eller et
arrangement, hvilket vi i bestyrelsen er meget glade for, og skulle andre have samme lyst, så
send en mail til formanden eller vores koordinator i øst eller vest, så tager vi fat om det, og vi
hjælper meget gerne med de praktiske ting i forbindelse med en køretur eller et arrangement. Det er
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Kasserer
Jens Chr. Fahrner
Tlf.: 3963 0392
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også tit meget sjovere, når et medlem med kendskab til sit lokalområde ønsker at vise
sin del af landet frem for os andre, så man på den måde kan opleve steder i vores
skønne land, som man måske blot have kørt forbi, grundet manglende lokalkendskab.
Så lad det være en opfordring til at vise netop din egn frem til os andre.
Som den skarpe iagttager vil se i Newsletter, så er der ingen arrangementer i januar,
februar og marts måned, da de fleste restriktioner vil være gældende i disse måneder.
Jeg håber alle snart er vaccineret og vi kan mødes rundt om i landet i vores skønne TR
biler.

Peter Jørgensen
formand

Formandens seneste investering en
Jaguar XK120 fra 1954
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Corona:
I forbindelse med de mange Corona restriktioner som vi pt. har i hele samfundet, er
vi fra bestyrelsen nødt til at oplyse, at alle de nævnte arrangementer i dette
Newsletter alle er med forbehold for at disse restriktioner er ophævet, når vi kommer
til datoerne hvor arrangementerne skal løbe af stablen, da vi ellers ser os nødsaget
til at aflyse eller udskyde arrangementerne.

Peter Jørgensen
formand

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

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

Bestyrelsesmedlem
Per Lemb
Tlf.:73138708
Mail: Per@lemb.dk
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Udenlandskoordinator
Peder Andersen
Tlf.: 48484493
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Generalforsamling, 11. April, på Risbyholm Gods:
Sted: søndag den 11. april 2021, kl. 12.00
Mødested: Risbyholm Gods, Risbyholmvej 5, 4622 Havdrup.

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).
Bestyrelsesmedlem og vest koordinator Per Lemb
(modtager genvalg).
Suppleant til bestyrelsen Henrik Mortensen (modtager
genvalg).
Derudover skal der vælges en ny kasserer, da Jens Chr.
Fahrner har ønsket at fratræde.
8. Eventuelt
Da vores kasserer Jens Chr. Fahrner for snart 2 år siden
annoncerede, at han ønsker at træde ud af bestyrelsen senest på
generalforsamlingen i 2021, så skal vi på vores generalforsamling i år tage afsked med Jens Chr. Fahrner, som har været
på posten i 25 år. Vi skal derfor have valgt en ny kasserer i
bestyrelsen. Fra bestyrelsen vil vi foreslå, Peder Andersen som
nye kasserer i bestyrelsen. Peder Andersen bestrider i dag posten
som klubbens udlandskoordinator.
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 torsdag den 1. april.
Peter Jørgensen
Formand
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TR Club DK
Driftsregnskab 2020
Indtægter
Kontingenter fra 151 medlemmer
Rente, bank & giro
Salg af 6 paraplyer
Indtægter ialt

2020
58.400,00
0,00
1.930,00
60.330,00

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

Omkostninger
TR Bladet 2020 i farvetryk & medlemslisten incl. forsendelse
Årsafgifter på hjemmesiden: www.tr-club.dk
Frimærker & konvolutter
Gebyrer, bank & giro
Telefonrefusion til formanden
Bestyrelsesmøder
Kontingent 2019/20 til Motorhistorisk Samråd (157 x 23,-), Årsmøde aflyst
Coordinators Meeting via PC
Farvetoner til laserprinter
Englænder Netværksmøde
Bårebuket
Køb af 500 giroindbetalingskort
Køb af 20 paraplyer med det engelske flag
Omkostninger ialt

14.314,10
1.011,00
2.008,95
383,00
1.500,00
1.000,00
3.611,00
0,00
469,00
287,59
493,00
0,00
0,00
25.077,64

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

-5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
189,00
5,79
150,00
0,00
0,00
339,79

8,00
3.555,50
1.300,00
50,00
-790,64
0,00
393,45
0,00
608,21
2.385,54
7.510,06

34.912,57

18.655,71

Aktiver
Bank
Giro
Aktiver ialt

4.652,16
153.209,21
157.861,37

12.884,01
123.204,79
136.088,80

Passiver
Deltagerbetalinger til Euro Meeting 2020 i England
Deltagerbetalinger til Rosenborg Slot i 2020
Egenkapital pr. 01.01.2020
Årets overskud
Passiver ialt

0,00
0,00
122.948,80
34.912,57
157.861,37

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

Arrangementer
26.01.2020 Besøg på Rosenborg Slot i København
26.04.2020 Generalforsamling på Garnisonen i Ringsted - Aflyst
05.06.2020 Klassisk Køredag fra Ringsted - Aflyst
12-14.06.2020 Årstræf 45 års jubilæum på Hotel HøjbySø i Højby - Aflyst
26-28.06.2020 Nordisk Træf i Sverige - Aflyst
08.08.2020 Sommertur Sjælland fra Roskilde Havn
11-13.09.2020 Euro Meeting i England - Aflyst
20.09.2020 Sensommertur til Jægerspris Slot
22.11.2020 Mortens Jule And på Risbyholm Gods i Havdrup - Aflyst
2019
Diverse firmabesøg & arrangementer
Arrangementer ialt
Årets overskud

Status pr. 31.12.2020

Klampenborg, den 19. januar 2021

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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Kom til Karlslunde hos vores medlem
Allan Jack Jensen, hvor vi skal se hans
nye lift, som netop er blevet installeret i
carporten. Efter ”teknisk gennemgang og
godkendelse” af liften, tænder Allan op i
grillen og vi griller pølser, samt får en tår
til tørsten i form af øl, vand eller kaffe.
Vi kommer selvfølgelig alle kørende i vores
egne TR biler, så der kan udføres de Side 6
vanlige dækspark, og måske en enkelt
afprøvning af liften.

Dato og tidspunkt: lørdag den 8. maj 2021 kl.
10.00
Sted: Brovej 6, 2690 Karlslunde.
Tilmelding: Skal ske til Allan på
brovej6ajj@gmail.com senest den 2. maj 2021.
Arrangementet er under forudsætning, at der
ikke er restriktioner med hensyn til Corona.
Mange TR hilsner

Peter Jørgensen
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Store Køredag i Ringsted med morgenkaffe, opera
og dækspark.
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Årstræf 2021 på Hotel Nyborg Strand
TR CLUB.DK
1975 - 2020

45 års jubilæumstræf forsinket
TR CLUB.DK holder årstræf ,
fredag den 11. juni - søndag den
13. juni
Vi skal bo på Hotel Nyborg
Strand på Fyn,Østerøvej 2,
5800 Nyborg.

Årstræf 2021, alle de spændende detaljer arbejder vi på.
Vi skal ud i det blå, Fyn har mange skønne seværdigheder at vise, foruden det skønne
landskab.Vi har et godt udgangspunkt fra Nyborg.
Kører vi mod nord eller syd, bliver der indlagt opgaver undervejs, et par gode spørgsmål, vi
skal have luftet de gamle biler, og ikke mindst skal vi hygge os og sparke dæk.
Noget af det vi havde set frem til ved det aflyste Årstræf i 2020.,
Concour og 60èr musik ved orkestret "Foodtappers.dk", det gennemfører vi i løbet af
lørdagen den 12. juni 2021.
Kridt skoene og få luft i dækkene.

Nyborg strand med badebro
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Fredag den 11. juni.
Kl. 14:00 Værelserne er disponible..
Der vil være kaffe og kage ved ankomst, og senere en 2 retters menu.
Lørdag den 12. jun.
Kl. 07:00 - 10:00 Morgenbuffet.
Kl. 10:00 Afgang, vi starter ud i det blå
Frokost, vi indtager vores medbragte frokost fra hotellet et sted på Fyn.
Concour, vi afholder Concour inden kl.18:00, tidspunkt fastlægges
senere.
Kl. 18:00 Velkomstdrink.
Kl. 18:30 3 retters menu og kaffe.
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 13. juni.
Kl. 07:00 - 10:00 Morgenbuffet og udcheckning.
Kl. 10:00 Afgang fra hotellet Vi kører ud i det blå, ad små snørklede veje.
Vi slutter med frokost et sted på Fyn.

Pris per person i dobbeltværelse kr. 2.100,00
Pris per person i enkelt værelse kr. 2.800,00
Priserne er eksklusive drikkevarer.
Bindende, tilmelding og betaling, senest den 12. marts 2021.
Se tilmeldingsblanket.
Kom og vær en del af det gode selskab.
Med TR hilsen
På vegne af TR CLUB.DK
Per Haagensen
tlf. 2799 6803
Mail.: haagensenp@gmail.com
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Tid: lørdag den 3. Juli.
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 bankkonto 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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Nordisk Træf 2020 i Sverige, 2. – 4. juli 2021.

Det er nu 3. gang der afholdes Nordisk Træf med deltagelse fra Sverige, Norge og
Danmark. Desværre måtte arrangementet aflyses i 2020 grundet Corona. Vi håber
at når vi kommer til juli måned, at der ikke mere er problemer, og at vi frit kan
færdes over landegrænserne. I 2021 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 ligeledes meget gerne
sende en tilmelding til Peter Jørgensen på pj@jorgensen-sonner.dk så vi fra TRClub.dk kan følge med hvem der deltager fra Danmark.
Bemærk:
alle nævnte beløb i indbydelsen er i svenske kroner. Kursen på den svenske krone
er pr. januar 2021 ca. 74.
Mange TR hilsner

Peter Jørgensen
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E�erlysning.
Kender I denne TR3A og dens historie.
Charles Baker fra Californien har sendt mig følgende beskrivelse:
Min far købte for mange år siden et projekt fra en herre i London Ontario som havde
købt den ubeset fra Utah. Den blev annonceret som rustfri men oversteg køberens
evner til at restaurere. Min far brugte 4 år til at gennemføre en total restaurering og
efterfølgende solgt til en herre i Danmark.
Charles kender ikke stelnummeret men som billedet viser rød med gråt indtræk med
rød piping.
Send oplysninger til:
Peder Andersen
Udlandskoordinator
pan@pan0512.dk
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45 år
1975 - 2020
Jubilæumstræf forsinket
Hotel Nyborg Strand
Fredag, lørdag og søndag den 11. – 13. juni 2021
Pris pr. person ved dobbeltværelse, 2 overnatninger kr. 2.100,- _______
Pris pr. person ved enkeltværelse, 2 overnatninger

kr. 2.800,- _______

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 bankkonto: 4001-2970004273.
Ovenstående tilmeldingsblanket skal være Per Haagensen, Skovager 4,
4220 Korsør i hænde, og betaling gennemført, senest søndag den 12. marts 2021.
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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TR CLUB DK
Newsletter: Nummer 2 maj juni 2021
Formanden har ordet.
Så er det igen blevet forår, og sommeren er lige om hjørnet. Alt er som det plejer, og alligevel er
det hele så anderledes, da Corona desværre stadigvæk lurer rundt om os. Den Corona har været
skyld i mange aflysninger og konkret i vores TR-Club.dk, har vi måtte aflyse generalforsamlingen
(afholdt digitalt) Årstræffet, Nordisk Træf, samt Det Internationale Træf i England, blot for at
nævne nogle.

Der er lys forude, folk begynder at være færdigvaccinerede, mange bliver konstant testet, så selv
om hverdagen er meget anderledes end den plejer, så åbner tingene mere og mere op. Dette
betyder også, at vi med dette Newsletter kan byde vores medlemmer velkommen til flere
arrangementer i den kommende tid. Når dette Newsletter 2 dumper ind i din ”postkasse”, har der
allerede været afholdt nogle arrangementer hvor deltagerantallet har været, så det har været
lovligt og forsvarligt at afholde. Ser vi fremad, så er der allerede først i juni vores Store Køredag
på Sjælland, som i år bliver lidt anderledes end vanligt, men hellere det og vi kan gennemføre,
end at vi igen skal aflyse. Herefter er der både arrangementer i Vest og i Øst. Vores årstræf som
vi desværre måtte aflyse, har vi i stedet prøvet at kompensere med at afholde en sensommertur
med overnatning, så vi alligevel har mulighed for at kunne mødes under disse forhold og få en
hyggelig lille weekend sammen – se andet sted i Newsletter.
Som alle har fået information om, så er vores mangeårige kasserer Jens Chr. Fahrner trådt ud
af bestyrelsen, og Peder Andersen er trådt ind som ny kasserer. Vi byder Peder velkommen i
bestyrelsen. I bestyrelsen har vi taget tiltag til, at vi skal forny vores hjemmeside, og prøve at få
Formand
Peter M. Jørgensen
Tlf.:4021 7113.
Mail: formand@tr-club.dk

Næstformand
Per Haagensen
Tlf.: 2799 6803
mail: naestformand@tr-club.dk

Kasserer
Peder Andersen
Tlf.: 48484493
mail: kasserer@tr-club.dk

jer medlemmer til at bruge denne meget mere. Som nok også mange har set, så modtager
man nu mails fra klubben på en anden måde end man gjorde tidligere, det er også nye
tiltag, som hænger sammen med det nye forenings- og regnskabssystem vi har anskaffet
os.
Derudover kan jeg oplyse, at det internationale træf i 2022, afholdes i Sverige, i
september måned. Det Nordiske Træf i 2022 afholdes ligeledes i Sverige, dette vil blot
være i juni/juli måned. Vi håber at rigtig mange af vores medlemmer vil komme til begge
disse træf. Der er altid fest og farver når TR folket mødes på tværs af landegrænser. Meget
mere info følger.
Jeg vil også gerne komme med en opfordring til alle jer medlemmer, og måske især dem
af jer som selv ligger hjemme i garagen og skruer på jeres TR, og som har en masse
erfaring med dette. Kom frem med jeres erfaringer og lav et lille skriv krydret med nogle
fotos af din renovering, din reparation, eller din polering af din TR, ja uanset hvad, så
kom frem med det, så tager vi det med i vores kommende årsblad under tekniske artikler.
Det er altid sjovt at høre hvordan andre har løst nogle problemer, og kan andre have nytte
af disse tips, så behøver man jo ikke opfinde den dybe tallerken mere end en gang.
Jeg vil også gerne opfordre medlemmerne til at komme og være med, eller selv arrangere
en køretur ud i det blå. Det kunne være du som lokalkendt i dit område, kunne finde
nogle spøjse steder, som vi andre aldrig ville finde, og samtidig være sjovt for dig, at vise
frem til os andre. Så det ville være rigtig sjovt, hvis nogen ville arrangere ture i deres
lokalområde. Går du/I med disse tanker, så send mig en mail pj@jorgensen-sonner.dk ,
eller slå på tråden 4021 7113, så tanker kan blive til virkelighed.
Jeg vil også benytte lejligheden til at byde følgende nye medlemmer velkomne i
TR-Club.dk:
Lise Aght, Vipperød
Kirsten Marie Andersen, Fredensborg
Svend Manø Jensen, Græsted
Niels Peter Raun, Kerteminde
Bjarne Risvig, Billund
Med disse ord vil jeg slutte for denne gang, med håb om, at vi må ses ude på ture og træf
i den kommende/igangværende sæson.
Mange TR hilsner

Peter Jørgensen
Formand

Corona:
I forbindelse med de mange Corona restriktioner som vi pt. har i hele samfundet, er
vi fra bestyrelsen nødt til at oplyse, at alle de nævnte arrangementer i dette
Newsletter alle er med forbehold for at disse restriktioner er ophævet, når vi kommer
til datoerne hvor arrangementerne skal løbe af stablen, da vi ellers ser os nødsaget
til at aflyse eller udskyde arrangementerne.

Peter Jørgensen
formand

Har du kontrolleret dine ophæng?

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
til
Mail:redaktoer@tr-club.dk

Bestyrelsesmedlem
Knud Skovgaard
Tlf.: 53371482
Mail: bestyrm1@tr-club.dk

Bestyrelsesmedlem
Per Lemb
Tlf.:73138708
Mail: bestyrm2@tr-club.dk

Udenlandskoordinator
Peder Andersen
Tlf.: 48484493
Mail: Pan@pan0512.dk

Store Køredag i Ringsted ”Coronaturen 2021” med
morgenkaffe og dækspark i det fri.

Tid: lørdag den 5. juni 2020, kl. 9.00-17.00, på Grundlovsdagen.
Mødestedsted: Hos Karin og Peter Jørgensen, Hovmarksvej 17, 4100 Ringsted.
Desværre må vi erkende, at der endnu ikke er helt styr på vacciner, Corona og hvad dertil hører.
Heldigvis er der åbnet op, så vi har mulighed for at mødes udendørs i TR-Regi, så dette års
”Store Køredag” kan og må vi gerne gennemføre for myndighederne, blot vi tager forskellige
hensyn til myndighedernes krav og især til os selv og dem vi er sammen med.
Karin og jeg har derfor besluttet, at vi afholder store køredag i 2021 på samme dato og samme
mødested samt samme tidspunkt som de andre år.
Som skrevet så mødes vi på Hovmarksvej 17, Ringsted, hvor arrangementet og samlingen af os
vil foregå udendørs (vi kommer ikke ind i garagen), hvor der vil være stående kaffe, juice og en
rullepølse- eller ostemad. Kaffen går vi rundt og skænker, juicen er i brikker og rundstykkerne
vil være pakket i poser til hver bil. Vi sætter borde op, som aflæggerborde, men ellers foregår det
stående. Desværre bliver der ingen sang i år, da man ikke må synge, kun nynne.
Når vi har indtaget kaffen og rundstykkerne, starter vi alle op, og begiver os ud på en rute rundt
på Midtsjælland. Rutevejledning udleveres inden afgang, og turen bliver på ca. 80-100km.
Undervejs holder vi ind og indtager vores medbragte mad, drikke og kaffe. Husk også at
medbringe tæpper eller borde og stole til eget brug. Når vi er fremme hvor dagens tur er slut,
parkerer vi og nyder måske lidt mere af vores medbragte mad og drikke, inden vi alle skilles og
kører hjem.
Følgende som vi vil bede dig tage alvorligt:
Vi forventer at alle som kommer enten er færdigvaccinerede, eller har fået foretaget en
Coronatest inden for de sidste 72 timer, og at denne er negativ.
På Hovmarksvej vil der være håndsprit til fri afbenyttelse.
Håndsprit til turen medbringer den enkelte selv.
Husk at vi ikke må kramme, selv om det er fristende efter ikke at have set hinanden i
så lang tid.
Husk at vi alle holder afstand til hinanden.
Medbring mundbind i fald dette skulle blive nødvendigt, hvis man skal ind nogen steder.
Som de andre år er det gratis at deltage, og det eneste man selv skal betale, er det man selv
medbringer på turen.
Vi håber at rigtig mange vil komme og deltage på turen, da vi er mange som hungrer efter at
være sammen, og køre i vores skønne TR biler.
Tilmelding til Peter Jørgensen pj@jorgensen-sonner.dk eller på 4021 7113, senest 29. maj
2021.

Karin og Peter Jørgensen

På tur med vennerne fra englændernetværket
Lørdag den 26. juni 2021
Vi mødes på Tangloppen Camping, Tangloppen 2, 2635 Ishøj kl. 09:30
Hvor Stina og David modtager os med kaffe/the og et stykke brød.

Efter morgenbrød og dækspark kører vi mod Køge, vores medlem i TR CLUB.DK Anders Dahl
der er hjemmeboende på Stevns vil i sin gule Triumph TR6 føre os rundt på Stevns. Håber
Anders har fået spændt hjulene fast på den gule Triumph fyldt op med olie og kontrolleret
besinstanden.

Vi vil køre mellem 60 - 100 km og slutter ved Vallø slot, Slotsgade, 4600 Køge, hvor vi finder et
sted hvor kan indtage vores medbragte madpakker.
Når vi kører skal vi huske at se i bakspejlet, vi skal hver især have kontakt til den
bagvedkørerne, og om nødvendigt stoppe og vente.
Af praktiske ting vil det være en god ide at tage borde og stole med, eller et tæppe, madpakke
og drikkelse.

Tilmelding til
Per Haagensen TR CLUB. DK på mail: haagensenp@gmail.com
Senest den fredag den 18. juni 2021.
Prisen for kaffe og brød på Campingpladsen er per person kr. 35,00
Som indbetales på TR CLUB.DK konto i Danske Bank,
reg. Nr.: 4001 konto nr.: 2970004273,
noter venligst Navn tlf. nummer og bilklub på indbetalingen.
Tilmeldingen er bindende.

Ved tilmelding oplyses:
Antal personer
Navne på deltagere og telefonnummer.
Navnet på veteranbilsklubben
Bilmærke
Bilmodel
Nr.plade
OBS.
Der vil være en begrænsning af antal køretøjer, så det er først til mølle princippet.
Kontakt undertegnede ved spøgsmål.
På vegne af
TR CLUB.DK
Vi glæder os til at se jer

Per Haagensen
Tlf. 27996803

SKAL DU MED TIL COPENHAGEN HISTORIC GRAND PRIX
6.-8. august 2021

Så tag din TR med og få gratis adgang til hele
weekenden.
Betingelser:
Udstillingsbiler skal ankomme fra torsdag morgen kl.
08.00 til fredag kl. 14.00. Herefter vil der være lukket
for indkørsel, da der skal køres træning og løb på
banen.
Når først bilerne er kommet ind skal de blive på
pladsen, til søndag aften efter kl. 18.00
I særlige tilfælde kan det aftales, at en enkelt bil kan
køre ud eller komme ind. Dette vil så være lørdag
morgen inden 06.30 eller lørdag aften efter kl. 19.00
Banen er indhegnet og bevogtet. Fra torsdag til søndag
er der vagter på området. Vi forventer at det er muligt
at overnatte på campingpladsen efter aftale.
Det er uden omkostninger for bilklubberne at deltage
i CHGP. Alle klubmedlemmer der udstiller en bil på
pladsen, får (1) et weekend-adgangsbevis uden
beregning, så vedkommende kan komme og gå som
det passer.

Dette er vores tilbud for at deltage. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig!
Der er på nuværende tidspunkt kun 4 stande tilbage så hurtig tilmelding er nødvendig.
Kontakt
Peder Andersen
kasserer@tr-club.dk
+45 4015 4493

Fællestur for TR-Club.dk og TR-register.dk

Denne gang går turen for de to TR-klubber vest på – så langt, som vi kan komme i DK –
nemlig til Blåvandshuk.
Hav derfor endelig fornuftigt tøj på og resten med, for derude blæser det som regel.
Til gengæld er der en flot natur og nok af den……
Turen foregår den 28. og 29. august, altså med en overnatning og naturligvis med alle
forbehold som Coronarekstriktoner foreskriver.
PROGRAM:
Vi mødes ved Blåvandshuk fyr kl. 10
Efter en kort velkomst ved Birgit er Erik Steen guide
Der er mulighed for at bestige de 170 trin til toppen og nyde den formidable udsigt (billetpris
70 kr./pers.)
Se nærmere på www.Blåvandshuk.dk.
Vi er tilbage i bilerne kl. 12, hvor Erik Steen fører os til Café Stranden www.cafestranden.dk.

Vi skulle ankomme til Cafe Stranden kl. 12.45, og der er bestilt frokost kl. 13
Menu I: Fiskefrikadeller med ristet rugbrød og hjemmelavet remoulade
kr. 145,-/pr. pers.
Menu II: Beachburger af Grambogård m/chilidressing, ost, bacon og fritter
kr. 155,-/pr. pers.
Menu III: Kartoffelvaffel m/håndpillede rejer, cremefraiche, urter og æble
kr. 155,-/pr. pers.
Vi har mulighed for lige at strække benene og hilse på Vesterhavet, inden vi er klar til afgang
kl. 14.
Fra Henne går turen langs Margueritruten til Nymindegab, Hvide Sande, Søndervig, inden vi
tager østpå via Ringkøbing til Skarrildhus, hvor vi skulle være fremme kl. 17 – i rette tid til at
fornemme det skønne sted, skylle rejsestøvet af os og pynte os til en festlig aften.

Der er bestilt en 3-retters menu kl. 19 efter kokkens valg, og efter middagen er der pladser i
magelige stole, hvor snakken kan fortsætte, og der bliver serveret kaffe/te m/sødt. Der kan
ses mere på www.skarrildhus.dk
Søndag efter morgenmaden, der er fra 7.30-10 tager vi afsked med hinanden. Tjekker ud OG
BETALER DRIKKEVARER.

Der er fri leg og valg søndag efter tjek out indenfor de mange muligheder, området byder på, men
én af dem kunne være at følges med Lars Rosager til Autogalleriet i Herning
www.autogalleriet.dk imod entré på 40 kr./pers. I Herning er der også HEART Herning Museum
of Contemporary Art og Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum eller Tekstilmuseet for
bare at nævne nogle af mulighederne. Gå evt. selv ind og se på nettet, hvad området byder på
inden hjemturen. www.Visitherning.dk. Desuden er der mulighed for en stille gåtur i området
omkring Skarrildhus eller meget andet på turen hjemover,

Ved tilmelding vil vi gerne vide:
-

Medlemsnr. og klub
Navn
Medkørers navn
E-mailadresse
Tlf.
Antal deltagere til frokost menu I á 145 kr./pers.
Antal deltagere til frokost menu II á 155 kr./pers.
Antal deltagere til frokost menu III á 155 kr./pers.
Antal deltagere til middag og overnatning incl morgenmad i dobbeltværelse á 998 kr./
pers.
Antal deltagere til middag og overnatning incl.morgenmad i enkeltværelse kr. 1098,00
Ønske om at følges med Lars Rosager til Autogalleriet om søndagen kr. 40/pr. pers.

Det samlede beløb indbetales til Tage på konto i Vestjysk Bank reg. 9551 konto
5510023214 eller mobilpay 20291654 Husk at påføre navn OG AT INDBETALE INDEN
DEN 9. juni. Beløbet refunderes KUN, hvis turen må aflyses på grund af
Coronarestriktioner. Der tilmeldes til enten Birgit eller Erik Steen, og der er ikke
tilmeldt, før indbetalingen er registreret. .
Hvis I har spørgsmål eller specielle ønsker mht. forplejning, vil Birgit gerne høre fra jer.
Mange hilsener og på gensyn
Erik Steen TR-Club.dk
esk@klkristensen.dk
tlf. 40 33 53 33
Tage og Birgit TR-register.dk
Byskov.birgit@gmail.dk
Tlf. 27 28 31 49

Sensommertur med overnatning, fredag den 24. – lørdag den
25. september
Desværre måtte vi grundet Corona aflyse årstræffet både i 2020 og i år 2021. For at kompensere
for dette, har vi valgt at arrangere en sensommertur med overnatning, på et tidspunkt hvor det
igen er muligt at være sammen. Desværre kunne vi konstatere, at alle hoteller er fuldt optaget
på en lørdag aften, så det bedste vi kunne få var ophold fra fredag til lørdag.

Sted: Sorø Storkro, Abildvej 100, 4180 Sorø.
https://comwell.com/hoteller/comwell-hotel-soroe
Tid: fredag den 24. september – lørdag den 25. september 2021.

Fredag den 24. september:
Planen er at vi mødes et sted ude i landskabet i det Vestsjællandske kl. 12.30 (mødested
kommer senere). Efter dækspark og andet socialt samvær, sadler vi op, og kører samlet ud på
en tur i landskabet på de snoede veje.
Ca. kl. 14.00 ankommer vi til Sorø Storkro, hvor vi bliver indkvarteret på nogle af deres bedste
værelser (superior dobbeltværelser), med udsigt til kroens vinmarker. Opholdet er bestilt som
et forkælelsesophold, hvor alle bliver ekstra forkælet. Efter indkvartering er der kaffe og kage
til alle.
Når kaffen og kagen er indtaget, er det frit for alle at hygge sig, få en fadøl, tage en lur – ja
mulighederne er mange.
Kl. 19.00 er der velkomstdrink til alle, hvorefter vi alle samlet sætter os til bords for at indtage
en 3-retters menu som køkkenchefen har bestemt.
Efter en hyggelig aften, hvor der nok har været en masse at snakke om, går vi alle til køjs. Der
er ingen fast sengetid, blot man er klar til næste morgen.

Lørdag den 25. september:

Der er stor morgenbuffet på hotellet til alle.
Efter indtagelse af morgenbuffet, afregner hver især med hotellet for det ekstra man har købt,
pakker kufferten og bilen, og gør klar til at køre.
Kl. 10.00 starter vi bilerne op og forlader Sorø Storkro, for at begive os ud på en tur rundt i
landskabet, hvor vi måske skal ind og se et og andet.
Kl. 13.00 ankommer vi til et sted hvor vi skal spise frokost sammen.
Når alle har spist frokost, er arrangementet slut, og vi finder selv vores bil og kører mod
hjemmet. Alle nævnte tidspunkter er vejledende og præcise følger.

Vi har samlet reserveret 20 værelser, hvilket var alt hvad vi kunne få, så det er efter
princippet ”først til mølle” med hensyn til tilmelding.
Hele arrangementet koster kr. 1.375,00 pr. person ved 2 personer i et dobbeltværelse.
Hele arrangementet koster kr. 2.000,00 pr. person ved 1 person i et dobbeltværelse.
Beløbet dækker kaffe og kage, velkomstdrink, 3-retters aftenmenu efter
køkkenchefens valg, overnatning, samt frokost inden vi skilles. Drikkevarer begge
dage er ekskl. i prisen.
Tilmelding til arrangementet, som er bindende skal ske på pj@jorgensen-sonner.dk og
skal gøres senest den 15. august 2021.
Ved tilmelding skal du oplyse navn på dig/jer som kommer, hvilken bil du/I kommer i,
og registrerings nummer på din/jeres bil.
Indbetaling skal ske til Danske Bank reg. nr.: 4001 konto nr. 2970004273.
Husk tilmelding er først gældende når betaling er sket.
Mange TR hilsner

Karin og Peter Jørgensen

Grillpølser, lift og dækspark i Karlslunde.

Den 8. maj var vi 8 biler der modtog Allan Jack Jensens invitation til besigtigelse af has nyeste
investering. Vi var 8 biler ligeligt fordelt fra de 2 TR-klubber som blev budt velkommen af
familien Jensen der havde sørget for veldækket morgenbord med kaffe, rundstykker med ost
samt hjemmebag. Efter grundig inspektion og demonstration af den flotte lift blev der stillet
mange praktiske spørgsmål om de forskellige anvendelsesmuligheder. Jeg tror der var et par
stykker som nok vil overveje anskaffelse af sådant et hjælpemiddel til vedligeholdelse af vores
kære TR-biler.
Så skulle liften indvies med et glas perlende champagne. Se billede

Vi blev også præsenteret for Allans hobbyværksted hvor det blev afsløret at Allans er tidligere
gokart kører og vandskiløber på konkurrenceniveau.
Tilbage til carporten hvor Allan havde startet grillen og servere lækre frankfurtere med tilbehør.
Efter indtagelse af lækkerierne overrakte jeg Allan gode flasker rødvin som tak for
arrangementet.

Peder Andersen
kasserer@tr-club.dk

Kære medlemmer i TR-Club.dk
Generalforsamlingen

I forbindelse med vores netop overstået generalforsamling, som i år blev afholdt digitalt, og hvor
det enkelte medlem skulle udfylde en stemmeseddel for hhv. formandens beretning,
godkendelse af regnskab, godkendelse af budget herunder kontingent, samt den nye
bestyrelse, suppleant og revisor.

�
�
�
�

Der blev stemt og sendt stemmesedler retur fra i alt 56 medlemmer.
Dette betyder at følgende er godkendt af generalforsamlingen:
Formandens beretning.
Regnskabet for 2020.
Budget og kontingent for 2021.
Sammensætningen af den nye bestyrelse, herunder suppleant og revisor.

Ud fra afstemningen har den nyvalgte bestyrelse afholdt et bestyrelsesmøde, hvor man har
konstitueret sig, alt i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen i TR-Club.dk består herefter af følgende personer:
�
Formand Peter Jørgensen.
�
Næstformand og Øst koordinator Per Haagensen.
�
Kasserer Peder Andersen.
�
Bestyrelsesmedlem og Vest koordinator Per Lemb.
�
Bestyrelsesmedlem Knud Skovgaard.
�
Suppleant Henrik Mortensen.
�
Revisor Karin Jørgensen.
�
Jens Chr. Fahrner forlader efter 25 år bestyrelsen og kassererjobbet.

På bestyrelsens vegne

Peter Jørgensen

Formand
22. april 2021

Indtægtskonti

Hele 2021

1100: Medlemskontingent
1200: Varesalg
1999: Indtægter I alt

57600

2.000,00

2000

59600

6100: Renteindtægter
6200: Kontantrabat fra
leverandører
Indtægter i alt
Udgiftskonti

I alt
57.600,00

59600

0

0

0

0

59600
Hele 2021

59600
I alt

2100: Vareforbrug

1.800,00

1800

2200: Salgsfremmende
omkostninger

1.000,00

1000

2250: TR-Bladet

20.000,00

20000

2260: Kontingent MHS

3.500,00

3500

2270: Hjemmesiden

1.200,00

1200

2280: Coordinators
meeting

5.000,00

5000

2400: Kontorartikler

1.000,00

1000

2410: Frimærker &
kuverter

2.500,00

2500

2500: Bestyrelsesmøder

5.000,00

5000

2510: Telefonrefusion

1.500,00

1500

500,00

500

2600: Englænder
Netværksmøde
2999: Omkostninger I alt

43000

43000

3000: Arrangementer

5.000,00

5000

3010: Generalforsamling

5.000,00

5000

18.000,00

18000

3030: Nordisk Træf

500,00

500

3040: ETRM

500,00

500

3050: Klassisk køredag

1.000,00

1000

3200: Mortens- juleand

200,00

200

3020: Årsmøde

3299: Arrangementer I alt

30200

30200

3300: Kassedifferencer

0

0

3400: Salgsfragt

0

0

0

0

0

0

0

0

3.000,00

3000

0

0

3800: Tab på
tilgodehavender
3900: Øvrige
omkostninger
5100: Afskrivninger på
inventar
7100: Renter + gebyrer
7200: Kontantrabat til
kunder
7599: Øvrige
omkostninger
Udgifter i alt
Resultat
I alt

3000

3000

76200
Hele 2021

76200
I alt

-16600

-16600

Peder Andersen
Kasserer

TR CLUB DK
Newsletter: Nummer 3 september 2021
Formanden har ordet.
Så er sommeren ifølge kalenderen overstået, og efteråret er med september måneds start skudt
i gang. Coronasæsonen er næsten overstået, hvad restriktioner angår, og vi kan alle færdes
rundt mellem hinanden næsten som inden Corona. Desværre har der ikke været så mange
arrangementer i den forgangne periode, da de fleste har været aflyst grundet Corona – ja ordet
Corona er nok det mest brugte ord det sidste halvandet år, så nu vil vi gerne videre og tale om
vores TR biler, og alt det sociale som følger med, når vi mødes med hinanden og vores kære TR
biler.
Ser vi frem i dette Newsletter, så er der flere spændende arrangementer, men der kunne godt
have været mange flere, men igen, så har ingen vidst hvornår vi igen kunne få lov til at arrangere
og afholde noget i TR regi, hvilket har hindret bestyrelsen i at få noget mere arrangeret. Hvad
der ikke fremgår af dette Newsletter, så er der også flere andre arrangementer under
udarbejdelse for den kommende vinter, det være sig både i vest og øst for Storebælt, men det
skal du/I nok høre nærmere om.

I bestyrelsen har vi haft et bestyrelsesmøde siden sidste Newsletter, og et af vores store ønsker
var at få et spørgeskema ud til jer alle, så vi kunne se hvad medlemmerne reelt ønsker og
forventer der sker i vores kære TR-Club.dk. Deadline for at sende spørgeskemaer retur var sat
til 1. september 2021, og der er kommet rigtig mange svar retur, som alle er svar vi nøje vil

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

Kasserer
Peder Andersen
Tlf.: 48484493
mail: kasserer@tr-club.dk

Bestyrelsesmedlem
Henrik Mortensen
Tlf.: 2141 6224
Mail:: suppleant@tr-club.dk

gennemgå, så vi kan danne os et indtryk af hvad der reelt rører sig ude i de forskellige TR hjem.
Uden at jeg har nærlæst alle spørgsmål, har jeg meget positivt kunnet læse, at rigtig mange af
vores medlemmer gerne vil være med til at arrangere ture og andre arrangementer i deres
lokalområder, hvilket set med en formands øjne er meget positivt. Når vi i bestyrelsen har været
alle spørgsmål igennem, og konkluderet, så vil vi med dette arbejdsredskab i hånden prøve at
udstikke en linje, hvor så mange som muligt kan blive tilgodeset med deres ønsker, og ideer.

Som du kan læse andet sted i Newsletter, så er de 5 vindere fundet, og vi siger dem tak for deres besvarelse,
med håb om at de må nyde vinen.
Med hensyn til vores hjemmeside, så har vi har haft kyndige personer til at opdatere denne for
os, og vi regner med, at inden længe, så er den fuld funktionsdygtig, og skulle være meget lettere
at finde rundt i. Vi håber at hjemmesiden i den nye udgave vil få rigtig mange medlemmer til at
bruge den, herunder at komme med indlæg, oplevelser eller andet, så vi kan få en levende og
aktiv hjemmeside.
I 2022 vil det internationale træf blive afholdt i Sverige, og vi håber i den forbindelse at se rigtig
mange danskere med på dette træf. Det Nordiske Træf i 2022 vil ligeledes blive afholdt i Sverige,
hvor vi også håber, at rigtig mange af jer vil deltage. Begge træf er lagt så Nordisk Træf er i
forsommeren og det internationale i efteråret. Et andet stort arrangement i 2022 er vores eget
Årstræf, som nu har været aflyst de sidste 2 år, så det bliver et noget forsinket 45 år
jubilæumstræf. Hvor vi skal hen på Årstræffet samt tilmelding, vil fremgå af næste Newsletter.
Jeg vil også benytte lejligheden til at byde følgende nye medlemmer velkomne i TR-Club.dk:
-

Hasso Krauff, TR6 indmeldt 25/6-21
Kim Veidal, TR4 indmeldt 9/8-21

Med disse ord vil jeg slutte formandens ord, med håb om, at vi må ses ude på efterårets ture
eller vinterens arrangementer.
Mange TR hilsner

Peter Jørgensen
Formand

Arrangementer
Tour de France – Kongeetapen etape 2 i TR.
I TR-Club.dk skal vi bestræbe os på at være på forkant med tingene, og når vi arrangerer ture,
er dette ingen undtagelse.
Du får hermed den helt unikke mulighed for at få lov til at køre den anden etape af næste års
Tour de France med start fra Stendertorvet i Roskilde som er Kongernes By og slut ved
Storebæltsbroen ved Korsør, en rute på i alt ca. 180km.

Tid: lørdag den 16. oktober 2021.
Sted: Vi mødes på Stendertorvet – tæt på Roskilde Domkirke - i Roskilde kl. 9.00
Via kringlede veje har TR-Club.dk fået kendskab til hvor anden etape af
Tour de France 2022 skal køres. Ruten er på ca. 180 km, og vi kalder den
Kongeetapen, da vi starter i Kongernes By – Roskilde, hvor vi samles på
Stendertorvet. Efter opmarch og de obligatoriske dækspark bliver feltet af
TR biler sendt samlet afsted ud på de små og snoede veje rundt på
Vestsjælland, hvor vi kommer til Holbæk, Vig, gennem Kalundborg, Gørlev
og hvor vi slutter ved Storebæltsbroen i Korsør, og undlader turen over
Storebælt.
Turen er som sagt på ca. 180 km og vi planlægger den på den måde, at vi
undervejs har nogle pitstop, hvor vi kan indtage vores medbragte kaffe,
kage, madpakker mm, derudover vil der blive pitstop med mulighed for

toiletbesøg, og hvis nogen skal tanke, så bliver det også muligt. Husk at tanke op i Roskilde, så
du har fuld tank inden starten (der er flere Shell tanke i Roskilde).
Husk at medbringe stole, tæpper, mad og drikke til hele dagen, til eget brug. Da det er lidt sidst
på sæsonen, så husk hue og vanter hvis du kører åbent, eller en tæt kaleche og god varme på
radiatoren i bilen. Hvis det ønskes, er man meget også velkommen at møde op i cykelshorts,
stramme t-shirts og cykelhjelm, valget er helt op til den enkelte.
Vi tager forbehold for vejret, da det kan være lidt lunefuldt på årstiden.
Det er gratis at deltage, ud over at du selv skal medbringe alle dagens fornødenheder til eget
brug.
Tilmelding skal ske senest den 8. oktober 2021 til Peter Jørgensen på mail
formand@tr-club.dk eller mobil 4021 7113. Ved tilmelding husk at angive antal
personer, jeres navne, bil og registrerings nummer.
Da det ikke gælder om at komme først over målstregen, men mere om, at vi får en hyggelig dag
sammen, så håber vi på at rigtig mange vil tilmelde sig og køre Kongeetapen af Tour de France
i TR.
Mange TR hilsner
Anders Dahl & Peter Jørgensen

Mortens Juleand – NU MED BANKO-TINE
Tid: Søndag den 21. november 2021, 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.
Til 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-TINE til at være opråber.
Der vil være præmier så fine og så prægtige, så meget guld, sølv, rav og elfenben, at de sølle
210,- kroner arrangementet kan klares for, hurtigt er tjent ind.
Efter maden er der kaffe og/eller glögg med brunkager.
Prisen er i år kr. 210,- 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 7. november – der er begrænsede pladser, så skynd
dig!
Indbetaling skal ske til Danske Bank reg. nr.: 4001 konto nr. 2970004273.
Husk tilmelding er først gældende når betaling er sket.
Tilmelding til: Peter Jørgensen formand@tr-club.dk eller på tlf. 4021 7113.
Med TR-hilsen

Anders Dahl
Peter & Karin Jørgensen

Husk
Vores medlem Hans Jørgen Bach Nielsen holder stadigt åben i sit værksted, hver anden
mandag i måneden fra kl. 19.00 til ca. kl. 22.00 på adressen: Amager Landevej 171.
Har du spørgsmål til din TR, eller ønsker du bare en uformel samtale omkring din triumph
bil, eller andre emner, er der her en god anledning til at komme hjemme fra og tale med
andre personer der har interesse for biler.
Redaktøren

European TR Meeting i Sverige 2022
Sidste møde var i Spanien 2019, et fantastisk arrangement, 2020 blev udsat til 2021 hvor vi
skulle have været til England, men blev igen flyttet, nu til 2023 for ikke at ødelægge det allerede
planlagte møde i Båstad, Sverige 2022.
Jeg skal til koordinatormøde i Stockholm i oktober hvor vi får tildelt hvor mange biler vi må få
med. For at jeg kan få plads til så mange som muligt vil jeg bede jer om at tilmelde efter
nedenstående retningslinjer inden den 8. oktober 2021.
Mødet holdes på Hotel Riviera Strand i Båstad sydvest Sverige fra 7. til 11. september 2022.
Der tilbydes 2 pakker, Normal weekend fra fredag til søndag samt Super weekend fra onsdag til
søndag til følgende estimerede priser:
Super weekend 7-11 september: Enkeltværelse SEK 9.000, dobbeltværelse SEK 14.400
Normal weekend 9-11 september: Enkeltværelse SEK 5.300, dobbeltværelse SEK 8.700
Er du interesseret så rekvirer komplet program hos kasserer@tr-club.dk
Vil du med så indbetal DKK 1.000,00 på klubbens konto i Danske Bank reg. Nr 4001 konto
29700004273 og send en mail til kasserer@tr-club.dk med oplysning om du ønsker enkelt eller
dobbeltværelse inden den 8. oktober 2022
De tildelte pladser fordeles efter først til mølle-princippet.

Vinderne for besvarelse af spørgesemaet omkring TR-Club.dk
Først vil jeg gerne sige stor tak til alle dem som har taget sig tid til at besvare vores tidligere
udsendte spørgeskema.
Det er af stor vigtighed, at vi i bestyrelsen har fået denne feed back fra jer, så vi kan se hvad
der rører sig hos de enkelte medlemmer, og hvad man går med af tanker, ideer og ønsker
omkring sit medlemskab i TR-Club.dk.
I bestyrelsen er vi i gang med at gennemgå alle svarene, og på den måde prøve at danne os et
overblik over alle svarene, og forhåbentlig ende med at konkludere hvad vi skal gøre af nye
tiltag fremadrettet.
I forbindelse med de modtagne svar har vi som tidligere annonceret trukket lod om 3 flasker
vin til 5 heldige medlemmer.
Følgende medlemmer har vundet 3 flasker vin:
�
Medlem nr. 585, Lars Rosager, Herning.
�
Medlem nr. 159, Bent Holst, Gl. Rye.
�
Medlem nr. 588, Kristian Poulsen, Farum.
�
Medlem nr. 95, Axel Wichmann, Ganløse, Stenløse.
�
Medlem nr. 465, Anders Dahl, Sigerslev, Store Heddinge.
Vi ønsker vinderne tillykke med præmierne, og håber i vil nyde vinen, som er sendt og gerne
skulle være modtaget.

Peter Jørgensen
formand

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 til
Mail:redaktoer@tr-club.dk
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