Årstræf TR Club.dk 35 års jubilæum
12.-13. juni

Af Karin og Peter Jørgensen
Forventningen og glæden til TR Club DK’s store
årstræf begyndte allerede i vinteren 2009-2010,
da det blev offentliggjort hvornår årstræffet skulle
foregå. Forventningen blev kun større, da det
samtidig var et jubilæumstræf, nemlig 35 år. 35
år er mange år for en sådan klub, og når jeg tænker på at Karin og jeg har været medlemmer i 4
år, og allerede oplevet utrolig mange dejlige stunder med klubben og fundet mange gode venner, ja
så må dem som har været med fra starten have
oplevet ufattelig mange ting, og været på utrolig
mange dejlige ture. Så snart det blev muligt at
tilmelde os, blev blanketten sendt af sted, det var
den 9. februar 2010, så var det blot at vente til
dagen kom.

ket lidt hist og pist, og alle kroge og hulrum på
vores TR4 var fyldt. Den grønne TR4 duftede ikke
så meget af oktan, men mere af kyllingesalat og
bacon.
Kursen blev nu sat mod Slagelse, hvor vi skulle
mødes med de andre på rastepladsen, ved afkørsel 39. Da vi ankom, var flere allerede kommet, og
da medlemmerne kom fra hele Danmark, var det
et skønt syn at se når der trillede den ene mere
lækre Triumph TR ind på rastepladsen efter den
anden, de kom fra alle sider.

Da man hver 5. år afholder concour i forbindelse
med årstræf, og da dette ikke var noget vi tidligere
havde hverken deltaget i eller overværet, ja så
foreslog jeg Karin, at vi kunne tilmelde vores
skønne grønne TR4 til denne konkurrence i mit
navn, og som sagt så gjort. I løbet af foråret havde
jeg fået overtalt Karin til at vi investerede i en
skøn grøn TR3A, som Karin skulle have, men
hvad Karin ikke vidste, var at hendes TR3A ligeledes blev tilmeldt til året concour konkurrence,
og tilmed i hendes navn.
Foråret nærmede sig, og arbejdet med at pudse og
polere vores 2 TR biler, samt pakke og gøre klar
til det store årstræf, var i fuld gang. Intet blev
overladt til tilfældighederne, nu skulle vi nemlig
til årstræf og tilmed 35 års jubilæum, noget vi
virkelig glædede os til.
Årstræffet skulle holdes på Sørup Herregård, som
kun ligger 10 minutters kørsel fra hvor vi bor. Da
Gorm og Inger ønskede at der skulle serveres lokale sandwich, var aftalen at Karin og jeg skulle
hente disse hos den lokale sandwich bar, som
ligger midt i Ringsted.
Lørdag morgen den 12. juni ringede uret tidligt, vi
skulle op og gøre os klar til den store begivenhed.
Jeg skulle ekstra tidlig op, og køre Karins TR3A
ud på Sørup Herregård, hvor den skulle stå og
vente til senere på dagen. Hjemvendt fra Sørup
Herregård, blev de sidste ting pakket ned i vores
TR4, og vi var klar til at drage af sted, dog skulle
vi lige forbi sandwich baren for lige at hente et
par sandwich, men men, når der er tilmeldt 25
biler med henholdsvis driver og co. driver, og alle
skal have sandwich, ja så fylder det en del, og
med den øvrige oppakning, den trange plads i en
TR4, ja så var det noget af en prøve som Karin og
jeg blev udsat for midt oppe på torvet i Ringsted,
mens alle folk så undrende til. Det lykkedes os at
få alle sandwich ombord, måske blev nogle tryk-

Mødested ved rasteplads 39, Slagelse.
Da alle var samlet var vi 1 TR2, 1 TR3, 10 TR4, 5
TR 5/250, 7 TR6 og 1 TR8, så det var herligt, at
skue ud over dem alle. Efter at have hilst på hinanden, sparket dæk, fortalt røverhistorier og meget andet, blev der delt kørebeskrivelser ud til os
alle. Herefter steg vi ombord i vores TR biler og
begav os ud på de Sjællandske veje. Turen gik
mod Sorø og Skælskør, og ind mod Tystrup Bavelse søerne.

TR hygge på rastepladsen ved Bavelse sø
Første stop var på rastepladsen ved Bavelse sø,
en rasteplads der fungerer som udsigtspunkt. Her
skulle vi indtage de medbragte sandwich, som
blev omdelt til alle, inkl. en kildevand så væskebalancen ikke blev for lav.

TR biler i lange rækker ved Bavelse sø
Efter at alle havde indtaget maden, og flere dæk
var sparket, sadlede vi alle op igen, og ud fra de
udleverede ruteplaner, kunne vi se at næste mål
var Herlufsholm Kirke lidt uden for Næstved.

færdig med at køre årstræf. Det var utroligt uheldig, og synd for Gorm, så da vi andre kørte videre,
blev han tilbage og fik sin TR6 bugseret hjem på
et fejeblad (Gorm kom dog tilbage senere på dagen på Sørup Herregård). Resten af flokken kørte
videre efter køreruten, som bragte os rundt i
mange små landsbyer i det sydlige og midtsjællandske landskab. Planen var, at vi skulle ankomme til Sørup Herregård ca. kl. 15.00, hvor jeg
som lokalmand havde arrangeret at den lokale
avis, ville komme forbi og tale med os, samt tage
billeder af vores flotte biler mm.

TR’er på række ved Sørup Herregård

Stop ved Herlufsholm Kirke
Ved ankomsten blokerede vi alle parkeringspladserne foran kirken, og hvad vi ikke vidste, skulle
der være bryllup, med en masse bryllupsgæster
som også skulle parkere, så der var en brudgom
som blev lidt nervøs for alle os og vores prægtige
biler.

Efterhånden som folk ankom, parkerede deres
biler, fik udleveret nøgler til værelserne, blev vi
alle mødt med dagens første konkurrence, som
bestod i spørgsmål om klubbens 35 års virke. Vi
blev delt op i grupper med 2 par i hver, Karin og
jeg var så heldige at komme i gruppe med John og
Hanne Knudsen, der som gamle i gårde, vidste en
masse om de spørgsmål, som alle skulle besvares,
det blev der meget spas ud af. Næste konkurrence
var Concour, og de biler som var tilmeldt blev
stillet op, dommerne som bestod af Erik Sørensen, samt gæstedommer Henning Pryds, gik i
gang med deres arbejde.

Dommer Henning Pryds i gang med vurdering af bilerne til
concour

TR snak ved bilerne Herlufsholm Kirke.
Pludselig kunne jeg se at nogle af de andre medlemmer stimlede sammen om Gorms TR6, og ikke
uden grund, for det ene forhjul sad lidt mærkeligt, det viste sig at der var sket sammenbrud og
metaltræthed i hjulophænget, så Gorms TR6 var

Spændingen var stor for jeg havde begge vores
biler med, og Karin troede at jeg stod for dem
begge. Alle detaljer på alle bilerne blev gennemgået helt ned til den mindste. Kl. 18.00 skulle vi alle
mødes i festtøjet, klar til den store gallamiddag.
Som tiden gik, kunne dommerne godt se at tiden
var knap, når alle bilerne skulle gennemgås, så
seriøst som de blev. Da der var ca. en halv time til
gallamiddagen, kom Gorm ud, han kunne straks

se, at hvis tiden skulle holdes, ville ikke alle biler
blive bedømt, så Gorm tog en snak med personalet på Sørup, og gallamiddagen blev udsat med
ca. 1 time. Dette betød, at dommerne netop nåede
at gennemgå de tilmeldte biler, men desværre
kom begge lidt senere til gallamiddagen, da de lige
skulle nå at iføre sig det stive dress.
Nu var tiden kommet, den store gallamiddag
kunne tage sin begyndelse. Da alle havde indtaget
deres pladser, rejste formand Gorm sig, og bød
velkommen til den store begivenhed i TR regi.
Herefter kom maden ind, og snakken gik om alt,
om TR biler, til hverdagens små problemer glæder
og sorger. Vi var så heldige at sidde til bords med
bla. Anne og Jeppe Hamann, som snakken gik,
fandt vi pludselig ud af, at vi næsten var naboer,
ment på den måde at vi begge har et sommerhus i
det Sønderjyske, og at de kun ligger 5 minutters
kørsel fra hinanden, det var meget sjovt, og pludselig var her en del at tale om.
Midt under maden slog Erik og Ellen på glasset
og rejste sig, hvad skulle der nu ske. Erik og Ellen
havde fremstillet ”den gyldne hjelm”, som var en
kørehjelm belagt med der pureste guld, en hjelm
som skulle fungere som en vandrehjelm. Prisen
for at kunne modtage ”den gyldne hjelm”, skulle
man have/indstilles til for noget helt særligt i TR
klubben. Første prisvinder af ”den gyldne hjelm”
blev Tonny Holm, da hun som en af de få kvinder
har sin helt egen TR4, og medbringer manden til
de forskellige træf. Tonny fik overrakt ”den gyldne
hjelm”, tog den på, og lovede at bruge den flittigt
på de kommende ture i det Danske land. Alle
klappede og Tonny blev hyllet med maner. Et rigtig fint initiativ, og en smadder god ide, som kun
er med til at styrke sammenholdet i klubben. Under maden blev der sunget, og flere holdt taler.
Nu skulle sløret løftes for konkurrencen om folks
paratviden om TR klubben. Som en delt nummer
3 blev Ove og Bente Pedersen, Per Hågensen og
Hjørdis, samt Peter Nordahl og Birthe Mejlgaard,
og Pernille og Jeppe Rasmussen råbt op, og bedt
om at komme op til dommerne, som nr. 2 blev
Hanne og John Knudsen samt Karin og jeg råbt
op, og skulle ligeledes op til dommerne, hvor var
vi stolte, men vi var også i en gruppe med 2 garvede medlemmer, endelig som nr. 1 blev Ole Nørretranders og Susanne, John Laursen og Kerstin
råbt op, og nu stod vi alle her foran dommerne, og
fik overrakt præmier. Der blev klappet, da vi igen
gik ned og indtog vores pladser.
Aftenens sidste og for mig meget spændende konkurrence, var concour, og da Erik og Henning
Pryds rejste sig op, og bad om alles opmærksomhed, begyndte spændingen for mig at stige, nu
skulle min bil bestå sin prøve. De fortalte begge
omkring concour hvad det er, og hvad det omhandler, alt sammen meget spændende at høre
om, det var jo som sagt første gang jeg var med til
en concour. Resultat for 3. pladsen blev råbt op,
og det blev Per Haagensen fra Korsør med sin
sorte TR4 fra 1965, som nummer 2 blev mit navn

råbt op, og jeg sprang op af glæde og skulle have
2. pladsen for min grønne TR4 ligeledes fra 1965.
Nu skulle spændingen for første pladsen udløses,
her blev Karin råbt op med sin grønne TR3A, og
sikken en jubel der blev, bortset fra Karin, som
slet ikke var forberedt på dette, og først nægtede
at gå op til dommerne, hvor Per og jeg allerede
stod. Karin var dog stolt, og rejste sig for at gå
den lange vej op til dommerne, folk klappede
især de kvindelige, da det var første gang i klubbens historie at en kvinde løb med 1. pladsen og
den store pokal. Karin fik overrakt pokalen,
champagnen blev hældt i pokalen og Karin skulle
drikke den første slurk,

Året concour vinder Karin drikker af pokalen
herefter fik Per og jeg mulighed for at drikke vores
slurke af champagnen. Vi var godt nok et par
stykker, som var stolte af vores biler, omend endnu mere, end før.

Årets concour vinder, Karins TR3A

De glade concour vindere fra venstre Peter, Karin, Hjørdis
og Per

Efter en vellykket gallamiddag, blev der sagt velbekomme, vi rejste os, og blev bedt om at gå ind i
det tilstødende lokale, hvor der var dækket op til
kaffe, musik og dans. Nu begyndte den helt store
fest, et 6 mands orkester spillede op til dans, med
ægte 60’er musik, som vi alle kunne synge med
på, så der gik kun få sekunder, så var dansegulvet totalt fyldt med glade TR mennesker som
svang sig, rokkede og tvistede sig til den super
gode 60’er lyd.

drog af sted i samlet flok, troede vi, men Ellen og
Erik manglede, de havde fået problemer med deres blå TR6, der var ude på en af sine første ture
efter renoveringen.

TR biler på plænen ved Henrik og Bette sommerhus
Da vi nåede frem til sommerhuset var Bette og
Henrik i fuld gang med dagens frokostforberedelse, så da alle mænd og kvinder var samlet,

Efter flere timers dans på det fyldte dansegulv, og
en lang dag i åben TR med luft i håret, god mad,
god musik og glade mennesker, begyndte folk at
gå til ro, da vi alle vidste, at en ny dag ventede
med mere åben TR og mere vind i håret.

TR biler og TR mennesker
hos Bette og Henrik

Tonny og Hans med den gyldne hjelm

kunne maden indtages, vi sad rundt om på terrassen, på græsset eller hvor nu man fik plantet
sig.

Søndag morgen ringede vækkeuret tidligt, jeg
skulle op og køre Karins TR3A hjem i garagen, og
tilbage inden vi skulle spise morgenmad. Det kan
godt være at nogle blev vækket tidligere end de
måske skulle, for når man starter en TR, er lyden
ikke til at tage fejl af og meget tydelig selv på lang
afstand. Det gik, jeg fik ingen klager, kun positiv
kritik, om hvad jeg dog skulle på den tid af ”natten”.
Vel tilbage kunne Karin og jeg indtage det helt
store morgenkomplet, samtidig med at vi nød udsigten over parken, med de grønne træer, og den
lille sø med svaner og ænder svømmende rundt.
Ved morgenbordet sad vi sammen med Tonny og
Hans, og snakken gik en del på og omkring ”den
gyldne hjelm”.
Kl. 10.30 skulle vi køre fra Sørup Herregård efter
en nærmere bestemt rute. Bette og Henrik udleverede dagens
rutebeskrivelse.
Målet for turen
var Bette og
Henriks sommerhus ved
Vordingborg, en
tur på ca. 60
km, hvor vi
skulle være
Her er alle TR bilerne på vej, midt i
fremme kl.
Vetterslev Bygade
13.00, hvor frokosten ville stå klar. Alle pakkede bilerne, og

Så er der mad til sultne TR folk.
Efter en dejlig frokost begav alle sig ned til vandet
som kun lå ca. 50-100 meter fra huset,

Henrik fortæller vidt og bredt om udsigten
her var virkeligt storslået, en herlig plet Bette og
Henrik her har. Efter et par timer blev året træf
blæst af og folk begyndte at køre hjemad, nogle til

Jylland, andre til Fyn og Sjælland, så nogle havde
en lang tur foran sig, Karin og jeg havde ca. 1½
times kørsel. Vi takkede af, startede vores TR4 og
satte kursen mod Ringsted. En skøn weekend var
slut, et dejligt årstræf havde fundet sin afslutning, en masse indtryk var kommet ind på nethinden, og skulle hjem og bearbejdes, en masse
glade mennesker havde vi truffet, så alt i alt en
super dejlig weekend, og vi glæder os allerede til
næste år, og venter spændt på hvor turen så går
hen.

sammen med jer, det er altid en fornøjelse at deltage i ture og på træf med TR Club DK.

Kære alle TR medlemmer som deltog i jubilæumstræffet, tak for en dejlig weekend, skønt at være

Karin og Peter Jørgensen.

Og til jer medlemmer som ikke så tit stiller op til
træf, vil jeg kun sige, spring op af sofaen, tilmeld
jer næste gang, så går I ikke glip af de mange
skønne oplevelser, og I får brugt jeres TR på den
måde som den bedst kan lide, nemlig at få lov til
at køre på de danske landeveje.
Vel mødt næste år.

Den gyldne hjelm
Af Ole Nørretranders
Under festlighederne på jubilæumsaftenen blev
introduceret en ny tradition, som vort mangeårige
medlem i Munkebo, Ellen Reichstein Rasmussen
præsenterede os for, nemlig Den Gyldne Hjelm.
Hvor Dansk Veteranbilklub har Årets Emil, der
bliver uddelt på klubbens fødselsdagsarrangement til en person, der i årets løb har udmærket
sig i særlig grad indenfor klubben, har TRklubben nu fået en tilsvarende pris med samme
formål, blot med den forskel, at det kun er kvinderne i klubben, der kan komme i betragtning.
Ellen havde til dette formål syet en flot kørehjelm
i ”guldlæder” og produceret et tilsvarende diplom.
Spændingen var stor ved uddelingen, men efter
megen rosende omtale gik hæderen og hjelmen
fortjent til Tonny Holm, TR-4 ejer fra Hvidbjerg i
Jylland.
Meningen er, at hjelmen skal gå videre til et nyt
kvindeligt medlem eller hustu/ledsager ved de

årlige TR-træf, og afgivende modtager skal være
med til indstille den nye modtager.

Ellen overrækker den gyldne hjelm til Tonny
På billederne ses overrækkelsen og den stolte
modtager af prisen.
Den glade modtager med hovedprisen

