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Formanden har ordet

Så har vi alle forladt året 2021, og vi har allerede taget de første par uger i brug af det nye år
2022. 2021 har vi talt meget om, og et par af det mest brugte ord har været Corona og
restriktioner. Ser vi fremad i år 2022, så håber vi, at det bliver året hvor vi kan få bugt med
Corona, og få en næsten normal hverdag tilbage, og hvor vi kan komme ud på ture i det skønne
Danmark, og for nogle medlemmer nok også lidt ture i det store udland.

Det nye TR år starter en smule stille, da vi stadigvæk har Corona hængende over hovedet, og
hver dag sætter nye rekorder i smittede. Vi venter lidt og når foråret kommer og solen tager over
og sender sin varme ned over lille Danmark, så kører vi vores små TR biler frem i solen, så bliver
alt godt igen - det er i hvert fald det vi håber på, at sådan bliver det.

Foråret og sommeren har flere arrangementer med 1-dags ture, samt større ture med
overnatning i forbindelse med årstræf og nordisk træf, så det kan blive et rigtig travlt TR-forår
og forsommer. Det gør jo heller ikke noget, nu har vi gået og sukket efter normale tilstande med
sol og varme, så når det så kommer, så lad os fejre det med en masse TR-ture med hinanden.

Vores årstræf som nu har været forsinket de sidste 2 år, gennemfører vi som en noget forsinket
jubilæumstræf, så vi kan fejre 47-års jubilæum i 2022. Hvis du læser under årstræf
arrangementet vil du kunne læse, at det bliver med både musik og dans til ægte 60er og 70er
toner.

Som noget nyt så afholder vi vores generalforsamling i en bilforretning med klassiske biler midt
på Fyn, hvor alle dem som møder op, har mulighed for at se på de mange herligheder som findes
i butikken hos CC-Cars Odense, samtidig med at vores egne skønne TR biler kan holde på
parkeringspladsen foran forretningen og skabe en masse blikfang for dem som kommer forbi. Vi
håber derfor at rigtig mange medlemmer med ledsagere, og deres TR, vil møde op til
generalforsamlingen i år.

Lad os alle krydse fingre for at år 2022 bliver det år hvor vi igen kan komme til at køre mange
og lange ture i vores TR-biler, i fællesskab med de andre medlemmer i TR-Club.dk.

Mange TR hilsner
Peter Jørgensen
formand

Formandens TR3A på efterårstur inden vinterhiet.

Formand Kasserer
Peter M. Jørgensen Peder Andersen
Tlf.:4021 7113. T Tlf.:4015 4493
Mail: formand@tr-club.dk mail: kasserer@tr-club.dk



Bestyrelsesmedlem Udenlandskoordinator
Knud Skovgaard Peder Andersen
Tlf.: 5337 1482 Tlf.: 4015 4493
Mail: bestyrm1@tr-club.dk Mail: Pan@pan0512.dk

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
Per Lemb
Tlf.:7313 8708
Mail: bestyrm2@tr-club.dk

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

Arrangementer 2022:



.Generalforsamling, 23. April, hos CC Cars i Odense:

Sted: lørdag den 23. april 2022, kl. 12.00
Mødested: CC-Cars Odense, Nyborgvej 427 (indgang via Avlskovvej) 5220 Odense SØ.

Indkaldelse til generalforsamling og ekstra ordinær
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 – se nedenfor.
6. Forslag fra medlemmer
7. Valg til bestyrelsen, suppleant og revisor

På valg er:
Knud Skovgaard (ønsker ikke genvalg).
Kasserer Peder Andersen (modtager genvalg).
Revisor Karin Jørgensen (modtager genvalg).
Derudover skal der vælges en suppleant efter at Henrik Mortensen er blevet en del af
bestyrelsen.
Som ny i bestyrelsen foreslår bestyrelsen Lars Rosager fra Herning.
Som ny suppleant foreslår bestyrelsen Anders Dahl fra Store Heddinge

8. Eventuelt

Jf. punkt 5 har bestyrelsen følgende forslag til ændringer i vedtægterne:
§2 medlemskab:
Nuværende tekst:
• Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren. Medlemskabet er etårigt og fornyes ved

indbetaling af næste års kontingent, der opkræves ved udsendelse af giroindbetalingskort.
Indenfor samme husstand betaler medlem nr. 2 halvt kontingent. Adgang til at blive medlem
har alle, der har en TR, påtænker at anskaffe en TR eller har solgt sin TR, men alligevel
ønsker at støtte klubbens formål.

§2 medlemskab:
Forslag til ny tekst:
• Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren. Medlemskabet er etårigt og fornyes ved

indbetaling af næste års kontingent, der opkræves ved udsendelse af faktura. Medlemskabet
gælder for de personer i husstanden, som er bosiddende på adressen – familiekontigent.
Adgang til at blive medlem har alle, der har en TR, påtænker at anskaffe en TR eller har
solgt sin TR, men alligevel ønsker at støtte klubbens formål.

•

§4 generalforsamling:
Nuværende del af tekst:
• Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen holdes en gang

årligt i april måned. Indkaldelse sker gennem brev eller Newsletter med mindst 14 dages
varsel med følgende dagsorden…..den øvrige tekst i §4 er der ingen forslag om ændringer i.

•
Forslag til ny tekst:
• Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen holdes en gang

årligt i april, maj eller juni måned. Indkaldelse sker gennem e-mail eller Newsletter med
mindst 14 dages varsel med følgende dagsorden……..den øvrige tekst i §4 er der ingen
forslag om ændringer i.



Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Da bestyrelsen forventer at der i henhold til klubbens love, ikke møder nok medlemmer op til
at få vedtaget lovændringer, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 23.
april 2022, efter den ordinære generalforsamling med et punkt på dagsordenen:

Vedtagelse af ændringer § 2 og § 4 som beskrevet under lovændringer i indkaldelsen
til den ordinære generalforsamling.

Som det fremgår af indkaldelsen, vil stedet for afholdelse af årets generalforsamling foregå hos
CC-Cars i Odense, www.cc-cars.dk hvor vi har fået lov til at afholde generalforsamlingen, blandt
de mange skønne klassiske biler, så man inden og efter har rig mulighed for at gå rundt og se
de mange skønne biler og alt det andet spændende der forefindes på adressen. Vi har også valgt
Odense som midtpunktet i Danmark, og på den måde håber, at der vil komme rigtig mange af
vores medlemmer fra øst som fra vest.

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

Generalforsamlingen indledes sædvanen tro med en let frokostanretning til klubbens
medlemmer. Eventuelle ledsagere, som er meget velkomne, men 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 10. april 2022.

Peter Jørgensen
Formand



Dato: lørdag den 30. april, kl. 10.00.
Mødested: Hedevej 38, 5771 Stenstrup.

Triumph TR er, som vi alle ved, en evergreen. DET er tarteletter også. Vi synes, de to evergreens
står så godt til hinanden, at det skal prøves af sammen med alle I herlige Triumph-folk.

Har I tid og lyst inviterer vi til Michael og Annes nye adresse på Hedevej 38 i Stenstrup, Fyn
lørdag den 30. april kl. 10:00.
Den obligatoriske bitter får følgeskab af morgenbrød og kaffe, inden vi sætter os bag rattet og
kører en tur i de smukke sydfynske bakker med udsigt til øhavet. Vi indlægger en pause med et
kulturelt indspark, inden turen går tilbage Stenstrup.

Her byder vi på tarteletter og hyggeligt samvær.

Alle medbringer egen drikkelse og Hedevej sørger for "skrub af" kaffe og lidt sødt, når tid er.

Vi glæder os til at se jer allesammen igen.

Af hensyn til planlægningen og indkøb af tarteletter med fyld, skal tilmelding foretages på mail
formand@tr-club.dk senest den 19. april 2022, med angivelse af navn /navne på dem som ønsker
at deltage, samt bil med registreringsnummer på din/jeres TR.

Mange hilsner fra Karin og Anne
tlf. Karin 4021 7371
tlf. Anne 5120 2720

Tarteletternes Triumph.



Tour de France – Kongeetapen etape 2 i TR.
Desværre måtte vi aflyse Tour de France i TR i efteråret, men da vi i TR-Club.dk skal bestræbe
os på at være på forkant med tingene, også når vi arrangerer ture, så er dette ingen undtagelse
for denne tur.

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 7. maj 2022.
Sted: vi mødes på Stendertorvet – tæt på Roskilde Domkirke - i Roskilde kl. 9.00
Fra arrangørernes side vil vi prøve at lave lidt reklame i Roskilde om at vi starter på
Stendertorvet, og på den måde kan lokke de lokale handlende til at se vores flotte TR-biler, så
mød derfor gerne talrigt op.

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 bl.a. flere Shell tanke i Roskilde).



Husk at medbringe stole, tæpper, mad og drikke til hele dagen, til eget brug. Da det er først på
sæsonen, så husk evt. 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 for årstiden.

Det er gratis at deltage, ud over at du selv skal medbringe alle dagens fornødenheder til eget
brug.

Tilmelding skal ske senest den 24. april 2022 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.

På dette arrangement er der i alt plads til 20 TR-biler, hvor arrangørerne har valgt at lade de 15
pladser være til medlemmer af TR-Club.dk og de sidste 5 pladser er gæstepladser til vores
søsterklub TR-Register.dk. Reglen om ”først til mølle princippet” er derfor gældende, så skal du
være sikker på at køre Tour de France i TR, så skal du være hurtig med at tilmelde dig.

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



Store Køredag i Ringsted med morgenkaffe og Opera.

Tid: søndag den 5. juni 2022, kl. 9.00-17.00, på Grundlovsdagen.
Mødestedsted: Hos Karin og Peter Jørgensen, Hovmarksvej 17, 4100 Ringsted.

Igen i år hvor det er 13. gang vi traditionen tro, åbner vores garage og byder på morgenkaffe,
rundstykker med ost og rullepølse, og som de fleste andre år, så forventer vi ligeledes, at Kgl.
Operasanger Peter Andersen, dukker op, og giver lyd af sig.

Vi håber i år at der er bugt med Corona, så vi igen kan sidde inde i garagen og nyde
morgenkaffen til toner med islæt af opera.

Turen i år er ikke på nuværende tidspunkt endelig 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 hele turen. Der vil være et par stop undervejs, hvor den
medbragte mad og drikke indtages.
De endelige detaljer for turen og hvor
vi slutter følger senere på hjemmesiden eller i Newsletter 2.
Tilmelding til Peter Jørgensen formand@tr-club.dk eller på 4021 7113, senest den 29. maj 2022.

Karin og Peter Jørgensen



Copyrigt Gavnø fonden

Årstræf som 47 års jubilæumstræf.

Fredag den 10. juni 2022:

• Det er muligt at ankomme til hotellet fra kl. 14.00, hvor man indlogerer sig på sine

Tid: fredag den 10. juni – lørdag den 11. juni – søndag den 12. juni 2022.
Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted www.sorup.dk

I det vi satser på at året 2022 er det år, hvor vi endelig, efter 2 år at have aflyst vores årstræf,
kan holde det og fejre klubbens 45-års jubilæum, som vi har omdøbt til 47-års jubilæums træf.
Vi har valgt, at dette skal foregå på Sørup Herregård som også dannede rammen om klubbens
35-års jubilæum. Årets årstræf er tilrettelagt på den måde, at vi får mere socialt samvær (mere
tid at snakke med hinanden) end vi plejer, da rigtig mange har ytret ønske om dette.

Programmet er som følgende (med forbehold for programændringer):

Fredag den 10. juni 2022:

Det er muligt at ankomme til hotellet fra kl. 14.00, hvor man indlogerer sig på sine værelser.
Om eftermiddagen er der kaffe og hjemmebagt kage.
Til aften serveres der en 2-retters menu bestående af forret og hovedret.
Efter aftensmaden er der ”fri leg” og man kan fordrive tiden med at social snak med de andre,
hvor der må være en masse at tale om, efter den lange årstræfpause.
Drikkevarer er for deltagernes egen regning.

Gavnø Slot

Concour Sørup Herregård



Copyrigt Gavnø fonden

Copyrigt Gavnø fonden

Lørdag den 11. juni 2022:

Om morgenen er der Herregårdens morgenbuffet.

Herefter kører vi alle i samlet flok mod det sydvestsjællandske og oplever de små snoede veje,
gennem skove, over bakker mm.

Vi ankommer til Gavnø Slot www.gavnoe.dk , hvor vi skal have en guidet rundvisning, hvor
dem som er til parken, får en rundvisning i denne, hvor man kan se rosenhaven, skulpturer,
samt sjældne arter af planter og træer. De andre går en tur ind på Slottet og i Slotskapellet,
hvor man kan se de enestående malerier, og kunstgenstande, som findes på dette rokokoslot
med 500 års historie.

Efter rundvisningen, kan man frit gå rundt på egen hånd i parken.

Efterfølgende skal vi ind på Gavnø Slotscafé, hvor der er dækket op, og vi skal indtage en
frokost, som består af uspecificeret smørrebrød, og hvor man for egen regning kan købe øl

som er brygget af Gavnøs egen brygmester. Der
kan også købes mange andre former for drikke til
maden.

Når vi har spist på Gavnø Slotscafé, er resten af
dagen inden festmiddagen afsat til ”fri leg”, og
ellers kører man selv tilbage til hotellet, ud fra en
anvist rute, eller en rute som man selv vælger. Til

dem som har tilmeldt deres TR til Concour, vil der på hotellets parkeringsplads være
bedømmelse af bilerne i løbet af eftermiddagen.

Efter omklædning er der festmenu hvor vi skal indtage en 3-retters selskabsmenu med
efterfølgende kaffe eller the.

Herefter spilles der op til dans, hvor vores eget medlem Bjarne Håkonsson med sit orkester
Footappers.dk spiller op til 60er og 70er musik, hvor The Beatles, The Rolling Stones, The
Kinks, The Eagles, Creedence Clearwater Revival, The Shadows, Cliff blot for at nævne nogle
få af dem hvis musik indgår i bandets musikalske katalog.

Drikkevarer er for deltagernes egen regning.

Copyrigt Gavnø fonden

Gavnø kirke Gavnø stuer



Søndag den 12. juni 2022:

Om morgenen er der Herregårdens morgenbuffet.

Efter morgenmaden pakker vi og afregner med hotellet, hvorefter vi alle kører i samlet flok
mod det vestsjællandske og igen oplever nye små og snoede veje.

Vi ankommer til Sorø hvor vi ved torvet kører ned gennem Søgade og parkerer vores TR biler
tæt ved Sorø sø. Herefter begiver vi os ud på en sejltur med Lille Klaus, www.baadfart.dk
som viser os rundt, så vi alle fra søsiden kan se Sorø og dens skønne omgivelser og
beliggenhed. Der kan købes drikkevarer ombord. Turen tager ca. 1 time.

Copyrigth Sorø Bådfart

Copyrigth Sorø Bådfart

Efter sejlturen kører vi videre og fortsætter ad de snoede veje, i retning mod Gyrstinge hvor
vi efter ca. 15 minutters kørsel ankommer til Gyrstinge Skovkro hvor vi alle skal indtage
Stegt Flæsk med persillesovs ad libitum www.Skovkro.dk

Drikkevarer er for deltagernes egen regning.

Når alle har spist, er weekendens årstræf slut. Vi håber alle har haft en god og oplevelsesrig
weekend i hinandens gode selskab.

Tilmelding skal ske på vedlagte tilmeldingsblanket, hvor også priser, kontonummer mm
fremgår. Husk at alle oplysninger skal udfyldes på tilmeldingsblanketten.

Bemærk venligst:

at sidste frist for tilmelding er den 20. marts 2022.

at tilmelding først er gældende, når klubben har modtaget din tilmeldingsblanket, samt din
indbetaling.

Hvis der du er allergisk eller skal have speciel mad, så giv os endelig besked på en mail, så
vi kan give det videre til hotellet.

Vi håber at rigtig mange af vores medlemmer tilmelder sig, så vi kan få en hyggelig weekend
sammen, og måske få indhentet meget at det forsømte fra den triste Coronatid.

Med mange TR-hilsner
Karin & Peter Jørgensen



Sæt kryds i kalenderen til en spændende tur med
Picnic i Kongernes Nordsjælland, som afholdes

søndag den 19. juni 2022

Flere oplysninger i Newsletter 2



Nordisk Træf 2022 i Sverige, 1. – 3. juli.
Det er nu 3. gang der afholdes Nordisk Træf med deltagelse fra Sverige, Norge og
Danmark. I 2022 bliver det efter et par års Coronapause afholdt i Sverige, og det
vil blive afholdt i Skaraborg, som ligger tæt på den store sø Vänern.

Vi har fået indbydelsen fra vores svenske venner, som du kan læse andet sted i
dette Newsletters.
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 af indbydelsen betales på det
nævnte kontonummer.

I forbindelse med jeres tilmelding må du/I meget gerne sætte undertegnede med
som cc til mailen med formand@tr-club.dk så vi kan følge med hvem der deltager
fra Danmark, og evt. aftale at følges ad til Skaraborg.

Bemærk:
At alle nævnte beløb i indbydelsen er i svenske kroner. Kursen på den svenske
krone er pr. januar 2022 ca. kurs 72.

Mange TR hilsner
Peter Jørgensen
formand
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2022
Välkomna till 2022 års Nordiska TR-träff i Skaraborg. Vi har bokat på Lundsbrunns Resort & Spa (tidigare Kurorten), där
vi kommer att bo. På lördagen blir det en rundtur med både naturupplevelser, kultur och shopping. På söndagen finns
möjlighet till en kortare rundtur med natur, kultur och motor för de som har möjlighet. (http://www.lundsbrunn.se. Lat N
58° 28’ 18’’ Lon E 13° 27’ 04’’).

NORDISK TRÄFF

Lundsbrunns Resort & Spa, 1-3 juli

►

Skara
●
●

Kostnader / logi, 3 rätters-middag alt buffe, frukost
Logi i dubbelrum twin bed: 1.180 kr /person/natt
Logi i dubbelrum grand lit (140cm säng): 940 kr /person/natt
Logi i enkelrum: 1.380 kr /person/natt

Bokning hotell:
Boendet bokas på egen hand via tel. 0511-57190 eller e-post bokning@lundsbrunn.se
Uppge kod Triumph. Vi har bokat 35 dubbelrum samt 15 enkelrum.

Anm. / deltagaravgift / person:
Fredag-söndag 250 kr
Inkluderar lunch och förmiddagsfika på lördagen. Meddela om ni vill ha kött eller fisk till lunch i anmälan.
Meddela även eventuella allergier mm.

Avgiften sätts in på PG 27 79 35-3 ”Triumph TR Club Sweden” senast 15/5.
Ange att det gäller nordisk TR-träff samt namn på deltagarna.

Skicka följande uppgifter till Bengt-Inge Larsson 072-531 61 81, e-mail: tr6@hartorken.se Registerings-
nummer, bilmodell, mobilnummer, namn på förare & ev. co-driver.

Välkomna, önskar Fabbe & Bengt-Inge

Fredag: Incheckning från 15:00
19:00 Buffé med varmrätt.
Under kvällen genomgång av
lördagens aktiviteter.

Lördag: 09:00 Start Rally.
19:30 Samling till middag.

Söndag: 10:00 Extrasvängen.

Program

Med
förbe

håll
för

COV
ID-19

restr
iktio

ner

Alla priser är preliminära!



Årstræf 2022 Midtsjælland
Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted.

Bindende tilmelding:

Fredag, lørdag, søndag den 10.-12. juni 2022.
Pris pr. person ved dobbeltværelse, 2 overnatninger kr. 2.400,- __________
Pris pr. person ved enkeltværelse, 2 overnatninger kr. 2.850.- __________

Navn:____________________________________________________

Adresse:__________________________________________________

Postnr.:___________By:___________________________________

Tlf.:______________ E-mail:________________________________

Navn på ledsager:______________________________________

Bilmodel: _______________ Årgang: ____________

Reg.nr.: ___ _____________ Farve: _____________

Tilmelding til Concour: _________

Deltagergebyret indbetales tilDanske Bank reg. nr.: 4001 konto nr. 2970004273.
Tilmeldingsblanket skal være formanden Peter Jørgensen i hænde senest søndag den
20. marts 2022. Sendes på mail til formand@tr-club.dk

Bemærk: Tilmelding er først gældende, når betaling og tilmelding er modtaget.


