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Formanden har ordet

Så er foråret over os, og sommeren starter pr. definition den 1. juni, så uanset vejret så kan vi
prale af, at nu er det blevet sommer i Danmark, og med sommer hører en tur i åben TR sig
selvfølgelig til. I foråret havde vi det første arrangement, som var vores generalforsamling, som
i år blev afholdt på Fyn i de skønneste omgivelser hos CC Cars i Odense, hvor vi alle kunne
beskue en masse skønne klassiske biler af mange forskellige mærker, dog ikke en TR, men til
gengæld havde vi heldigvis flere TR biler holdende på parkeringspladsen uden for, så det var
bare skønt.

Der har været flere arrangementer her i foråret, hvor vi på Sjælland kørte Tour de France, på
Fyn Tartelet tur, i Jylland til race på Jyllands ringen, samt minitræf i det Sønderjyske. I
skrivende stund ser jeg herefter frem til store køredag på Sjælland, store køredag i Jylland, samt
vores forestående årstræf som afholdes på Sjælland. Jo - der har været travlhed, hele vejen
rundt i det Danske land med TR arrangementer i TR-Club.dk.

Som den skarpe læser nok har opdaget, så er der siden sidste Newsletter løbende kommet nye
arrangementer til, som ikke har været muligt at annoncere i Newsletter 1, men som så i stedet
kan ses på hjemmesiden, samt på de løbende nyhedsmails der sendes ud til medlemmerne.

Jeg selv er desværre kommet lidt sent i gang med at køre TR, men vi har da både været på Tour
de France og Tartelet tur, så lidt TR ture er det blevet til. Vi glæder os også til at se mange TR
biler og medlemmer til store køredag i Ringsted, og vi glæder os især til at vi skal afholde vores
årstræf, som ikke har været afholdt et par år grundet Corona. Årstræffet bliver som annonceret
afholdt som 47 års jubilæumstræf med alt hvad dette indebærer.

Ser vi fremad, så er det sommerferie, og vores arrangementer ligger lidt stille, men selv drager
vi til Sverige først i juli til Nordisk Træf, som vi glæder os meget til. Vi tager også på TR tur til
Øland først i august måned, så turen over Øresund bliver afprøvet flere gange.

Selv om dette Newsletter kan virke lidt tyndt, så er der flere arrangementer under planlægning,
så der skal nok blive mange muligheder for at køre TR sammen med de andre i TR-Club.dk.

Med disse ord vil jeg ønske alle medlemmer en rigtig god sommer, og jeg håber vi må ses på de
danske veje i vores TR biler.

Mange TR hilsner
Peter Jørgensen
Formand

Udsigten på bjergetapen i Tour de France med TR.



Bestyrelsesmedlem Udenlandskoordinator
Lars Rosager Peder Andersen
Tlf.:2078 2734 Tlf.: 4015 4493
Mail: lrosager13@gmail,com 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:



Kongernes Nordøstsjælland.

Picnictur den 24. juli 2022

Vi mødes på: Ry�ervænget 102, 3480 Fredensborg kl. 09:00

Medbring picnic, kaffe-kage samt drikkevarer og godt humør.

Tilmelding �l pan@pan0512.dk senest den 20. juli 2022

I �lfælde af rig�gt dårligt vejr aflyses arrangementet.

Alle �lmeldte bliver orienteret 24 �mer inden



Skal du med til Copenhagen Historic
Grandprix?

SKAL DU MED TIL COPENHAGEN HISTORIC GRAND PRIX
5.-7. august 2022
Så tag din TR med så får du gratis adgang i 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.

Kontakt: Peder Andersen

kasserer@tr-club.dk


