30 drsjubila'urni TR ClubDK
Af Ellzn Reichstein

Edzdolkenes hlub haster sig ouerJagtkroensfokostbffit.
Lordag d 18 juni vignede vi til det skonneste sommervejr - hrj sol og klar bli himmel - og vi kunne se
frem dl en en week end i TR-klubbens selskab. Med
det vejr var valget af bil ikke serlig svert, det skulle
vere TR 3, og det skulle senerevise sig ar v€re et
godt valg.
Ud i bilen og af sted gennem sommerlandet med en

Typish TR-pause ued Bisserup Haun. Der hygesnahhes
ued en smuh udsigt.
herlig tur over Storebeltsbroen til msdestedet Korsor.
Netop sidan en dag er ruren over Storebeltsbroen en
smuk oplevelse, som underbygger det faktum, ar vi
bor i et smukt land, - og nir turen si. gores i TR 3,
kan det ikke vrre bedre.
Vi msdtes med de andre TRer ved Restauranr Sommerlyst i Korsor Lystskov. En Skovpavillon, som nogle

En smuk koretur med opgauerbegynderher efer dengodzfrohost.
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Wl anhommettil l(arcebahsmindz.
og veltilrettelagttur med korsel igennem et smukt
landskabog vi havde poster ved severdigheder,som
mangeaf os kun har last eller hsrt om. Tirren
sluttedeved "Smilandshavet",hvor kaffen og en
enkelt kold ventede.

Concour'ener i fuU gang, og dommerJohn Knudsen
hnalzr ued uinderbilzn.
af os huskerfra barndommen.Det emmedeaf fred og
idyl kun brudt af brummendeTR-motorer og den
lystige snak Sidan har det vist veret i snart 30 er ( i
hvert fald i de 26 ir, vi har veret en del af klubben).
Efter en lekker frokost blev vi sendt af sted pi en
ksretur/orienteringslsbi et omride af Vestsjelland,
hvor mangeaf os ikke havdev€ret for. En utrolig flot

Velkomstdrinhenkan nydzspd terrassen.
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Vild med dans- i TR-regi.
Herefter var der frit slag - nogle havde travlt med at
gore bilerne klar, derefter checkedede strenge
dommere stand, originalitet, lak osv mens de med
beslutsommeminer noteredei de hemmeligepapirer.
Aldrig har man checketbilerne si minutisst, som i 5.r
( det var da godt, at der ikke var si mange biler med,
for si havde de krre dommere aldrig niet middagen)
Andre gik pi sight seeing,shoppingog nogle ledte,
desverreuden held, efter de meget beromte pelesiddere fra Karrebeksminde.Dejligt med lidt tid til
hygg. og snak.
Lordag aften stod i festenstegn med dejlig mad, sang
og musik. Sangeneunder middagenblev
akkompagneretaf John pi harmonikaog Erik pi
guitar.

Under middagenblev resultatetaf concour'en
afsloret.Dagensdommere - John Knudsen og
Aleks Bankovic,overraktepremierne til
vinderne:
l. prrmien
Erik SorensenTR 3
2. prcmie
Ove Pedersen
TR 4
3. prcmie
Bo Vinholt TR 6

De 3 pramieredebiltr.

Og den sedvanligechampagneceremoni
foregik, klog
af skade,pi grasplenen.
Herefter spilledeet rigtig godt orkesterop til dans sksnt med lidt gang i musikker, og det var der, og
der blev danset.Pi trods af det lave deltagerantal- vi
var vist 22 i aLt- var dansegulvetfuldt hele aftenen.
Sondagkorte vi en tur langsSusien,desvrrre i et lidt
kedeligtvejr; men det afholderos jo ikke fra at hygg"
os og nyde endnu en smuk rur gennemdet Vestsjellandske.Turen sluttedemed frokost pi en hyggelig
restauranti Soro og vi kunne sigefarvelog tak for
endnu en god og oplevelsesrig
week end med TR
klubben.

Portrat af en uinder.

- Og si korte vi tilbageover broen med den store
pokal i bagagerummet- til det skonnestesolskinwejr
pi Fyn.

Gorm, Oue og Tbrbenbenagterhanosejlerne
p,fi Susden
undzruejspd. sondagens
tur.
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