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Årsmøte TR-Register Norway

Første årsmøte i TR-Register Norway ble avholdt 4. mars 2014 i lokalene til Hol-

men kirke. 27 medlemmer møtte. Styreleder Bjarne Refsnes ledet møtet gjen-

nom årsmøtesakene. Stiftelsesstyret bestående av Bjarne Refsnes, Tom Berve

og Venke Ekrem ble gjenvalgt. Også valgkomiteen bestående av Helge Roald og

Christian Gunneng ble gjenvalgt.

Årsmøtet besluttet å melde klubben inn i LMK slik at våre medlemmer kan tegne

den gunstige «LMK»-forsikringen.

Resultatet av medlemssurveyen ble gjennomgått og årsmøtedeltakerne ble delt

inn i arbeidsgrupper etter sine ønsker. Det ble opprettet Turgruppe, Teknisk

gruppe, Sosialgruppe og Sponsorgruppe. Det var TRivelig stemning og god inn-

sats i de nyopprettede arbeidsgrupper som «summet» sammen og la planer for

klubbens første år.

Aktiviteter 2014

Utkast til årshjul for 2014 ble gjennomgått. Noen aktiviteter er faste:

Vårmønstring, Øvrevoll: 1. eller 2. helg i mai hvert år (i år søndag 11. mai)

European TR Meeting: medio september (i 2014 19-21 sept.)

Oktober/november - medlemsmøte – umiddelbart etter «European Coordinators

Meeting»

I tillegg ble det planlagt en medlemskveld hos Mequiar’s, 24. april, og en teknisk

kveld hos Trond Bråthen, hvor vi vil plukke ut en teknisk utfordring for felles læ-

ring. Teknisk kveld vil bli lagt til høst/vinter – etter at kjøresesongen er over.

Protokoll og presentasjon fra årsmøtet er lagt ut på våre hjemmesider.

Ingen norske
deltagere på
European TR-
Meeting 2014 i
Rotterdam

Pr 22. april var det påmeldt

111 biler på weekend-

samlingen og 28 biler på

”Touren”. De fleste del-

tagere kommer som vanlig

fra Tysklands to klubber

(43) og Storbritannia (27)

Verken Norge eller Sverige

er representert denne gang.

Vi kommer nok sterkere

tilbake i 2015—da er sam-

lingen i Århus, Danmark

——————————

Dagen før vår-

mønstringen
Lørdag 10. mai starter hos

Rud Vintage Garage kl

1000 sammen med Norsk

Triumph Klubb. Vi kjører så

til Svelvik og tar fergen over

til Verket. Deretter drar vi

Hurum rundt med lunsj på

nyåpnede Sætre Gård.

TR-Register
Week-

end
TOUR

TR Reg. Belgium 5 2

Swiss TR Club 7 4

TR Reg. D 27 7

IG SW 16 7

TR Club DK 5 0

TR Reg. DK 2 0

Triumph Club de F 8 0

The TR Register 27 8

TR Reg. I 2 0

TR Reg. N NSK 0 0

TR Club NL 12 0

Triumph TR Club S 0 0

SUM 111 28

Tekst og foto:

Bjarne Refsnes



TR-Register UK Winter Ball 15. mars 2014

Tove & Bjarne Refsnes deltok på TR-Register UK sitt årlige «Winter Ball». Ar-

rangementet var denne gang på CASA Hotel i Chesterfield med et hundretalls

deltagere. Fredag var det uformell samling og lørdag var det ball med «Black

Tie» og stor stemning. Det var et veldig hyggelig gjensyn med mange av våre

britiske venner fra ETRM i Norge og flott TR-Touring i vakre Darbyshire Dales.

Stor takk til Dave Burgess for at vi fikk låne hans TR5.

Teknisk Forum
Teknisk gruppe ledet av

Helge Torp er i arbeid. Vi

har flere medlemmer med

god erfaring fra restaurering

av TR 4, 5 og 6.

I tillegg er det flere som har

ulikt spesialverktøy.

Vi planlegger å legge ut

informasjon på hjemmesi-

dene våre med

 Kontaktdetaljer på per-

soner med teknisk kom-

petanse på de ulike

modeller

 Hvor du kan få låne

spesialverktøy

 Kjøpshjelp –få med en

ekspert til å se på

kjøpsobjektet

I neste nummer av

exTReme legger vi opp til

et fast Teknisk Tema som

tar opp konkrete tekniske

detaljer eller mer generell

beskrivelse av et prosjekt.

Her er vi avhengig av dere

sender inn stoff fra deres

prosjekter og tekniske finur-

ligheter.

——————————

Weekendtur

23-24. August
Weekendturen går til idyllis-

ke Dalen Hotell med kjøring

rundt i Telemark til Åmdals-

verk Gruver og til Vemork

kraftstasjon med mulighet

for strikkhopp 15 biler og 28

TRivelige «drivers» og co-

drivers» skal delta.

Første «onsdagstreff» 30. april 2014

Hver siste onsdag i måneden - april til oktober - er det utemøte på parkerings-

plassen til Henie Onstad. Der treffes medlemmer i Albion (Norsk Britisk Bilhisto-

risk Forening, Norsk Triumph Klubb, Norsk Lanciaklubb og TR-Register Norway

for en hyggelig prat. Stein & Venke Ekrem og Bjarne Refsnes var til stede fra vår

klubb denne gang. Mange flotte gamle engelske biler og en svært sjelden Lancia

Flavia Zagato.

Ta med deg klappstol, kaffe, samt noe å bite i så er du rustet for en hyggelig prat

med bilinteresserte. Neste møte blir onsdag 28. mai kl 1900.

Tekst og foto:

Bjarne Refsnes



Tom Berve

- 10 år med

TR6 og TR-

venner!
Det er ikke til å stikke under en stol at jeg alltid har hatt

interesse for biler. Jeg var kartleser i PO-løp og rally før

jeg hadde fylt 18, og jeg har skrudd ulike biltyper. Som

ekte 68-er var Mini en del av denne perioden. Andre akti-

viteter, og ikke minst stifting av familie, gjorde for min del

at aktiv kjøring og skruing ble lagt vekk.

I 2004 gikk en gammel (hemmelig) drøm i oppfyllelse.

Jeg hadde lovet meg selv at når ungene hadde flyttet ut

skulle jeg begynne å leke med biler igjen. Målet hadde

lenge vært å skaffe en Triumph TR6. TR6 fordi jeg skulle

ha bil med «skikkelig» motor, det skulle være en rekke-

sekser.

En kollega kom med en annonse klippet ut fra Aftenpos-

ten og sa: «her er bilen din». To dager etter stod den

hjemme. USA modell fra 1969. Helt grei bil teknisk, men

utrolig dårlig finish. Det spilte ingen rolle, denne skulle

plukkes ned og lakkeres i den fargen jeg ville ha og jeg

skulle bli kjent med bilen ned til innerste skrue.

Jeg hadde aldri plukket en bil helt ned og jeg visste ikke

hvor det var best å kjøpe deler. I tillegg måtte jeg ha eks-

perthjelp til overhaling av girkasse og differensial. Jeg

måtte søke i TR-miljøet etter råd og tips. Det var ikke noe

miljø! Han som var registeransvarlig for TR, bodde i Stav-

anger, og var selvfølgelig i god kontakt med TR-eiere på

sørvestlandet. Jeg kom i kontakt med Morten Larsen som

i sin tid startet NSK som et TR-register, men han hadde

ikke sin TR lenger.

Mest hjelp fikk jeg fra den svenske TR-klubben, masse

god info og svar på alt jeg spurte om. Alle var utrolig

hjelpsomme. Jeg ble henvist til Morgan i Bennets utenfor

Gøteborg for reparasjon av girkasse og differensial. Han

lærte jeg mye av!

Nedplukking startet i september 2004, målet var å stille

med kjørende bil på Vårmønstringen på Øvrevoll mai

2005. Jobben ble utført i stor kald bussgarasje i Sandvi-

ka. Bilen ble lakkert i januar 2005.

Med masse hjelp fra min sønn Thomas, nådde vi målet.

Vi vred på nøkkelen kl 14 lørdag ettermiddag før vår-

mønstringen, og:

Vrooom!

Vi presenTeRer
medlem og TR



De første TR-eierne jeg kom i kontakt med var Venke og

Stein Ekrem med 4’ern. Jeg ville sette i gang og bygge et

miljø på Østlandet, få TR-er og eiere ut av garasjene og

møtes.

I 2007 la jeg info i alle TR-er under Vårmønstringen. Invi-

terte alle TR eiere til å gi seg til kjenne og melde seg inn i

NSK og ta del i TR-Registeret. Jeg fikk tilbakemelding fra

over 30 TR-eiere som syntes dette var positivt.

Jeg var mye i kontakt med Bent Nylén i den svenske TR

klubben. Han fortalte om samarbeidet mellom de fleste

TR-klubber i Europa og arrangering av turer som gikk på

omgang. I 2008 var Triumph TR Club Sweden arrangør.

Vi søkte om å få delta som gjester og vise oss frem. Vi

ble invitert og stilte med 7 biler. Turen gikk til Ronneby.

Lars Erik Hjertaas og jeg møtte den engelske klubben

med Chairman Chris Cunnington og International Coordi-

nator Chris Hale. Det var ikke lett å bli del av dette sam-

arbeidet da vi ikke hadde noen egen TR-klubb. Vi måtte

dokumentere TR-miljøet i klubben med at vi hadde en

liste som inneholdt kun TR-biler. Vi ble akseptert og skul-

le presenteres på neste «coordinators meeting» i Frank-

furt høsten 2008.

Lars Erik kunne ikke delta så Berit og jeg dro til Frankfurt.

Tyskland var neste års arrangør av European TR Meeting

så derfor var alle «coordinators» samlet for å få siste opp-

datering og informasjoner for kommende European TR

Meeting i 2009.

Jeg hadde forberedt en presentasjon med overskriften:

Is it possible?

Uten å ha noen klubb, styre eller gruppe i ryggen, spurte

jeg koordinatormøtet om TR eiere fra hele Europa ville

komme på tur til Norge. Jeg ville påta meg ansvaret for

European TR-Meeting 2013. Full aksept! Danmark vek

plassen for oss.

Der og da startet det en reise hvor Berit og jeg fikk med

Venke og Stein, og Tove og Bjarne. Det hele endte med

«Best TR-Meeting ever» høsten 2013.

Før vi kom så langt har Berit og jeg opplevd utrolig mye

moro med TR-en og vi har blitt kjent med mange fantas-

tiske mennesker og fått mange nye venner.

Vi har vært på mange turer med NSK, den første i 2005 til

Geiranger. Det var vårt første av mange besøk i Geirang-

er, og på den turen møtte vi May og Ove Billerud. De var

også førstereis og litt «lost» som oss. De har blitt veldig

gode venner og vi har opplevd mye og hatt mye moro

sammen.

Vi har vært på tur til Skottland arrangert av Jan Gunnar

Fjellberg, og vi har vært på flere Sports Car Rallys ar-

rangert av Norsk MG Klubb.

I 2012 var vi 10 biler som reiste til Sveits for å delta på

European TR Meeting. Ove stilte trailer til disposisjon så

vi slapp å kjøre bilene på motorveier til Sveits og hjem

igjen.

Høsten 2013 var tiden moden

for å lage egen TR-klubb i

Norge. Mange ønsket dette

etter at vi etter hvert hadde

blitt et ganske stort miljø med

kun TR-biler.

Bjarne Refsnes påtok seg

ansvaret å være styreleder og

Venke ble med i styret sam-

men med meg. Nå har vi sam-

men gått ett steg videre og vi

skal ha mange flere gode TR -

opplevelser sammen med

våre TR-venner.

Jeg gir stafettpinnen videre til Grete Keyser og ut-
fordrer henne til å skrive historien om sin TR3 1957
modell.

Tom BerveRonneby 2008

Skottland 2007



Stein Ekrem hadde booket klubbkveld hos Meguiar’s med

TR-Registeret 24. april. TRetten TRivelige karer stilte på

kurs. Christian Havaska fra Meguiar’s var læremester for

en lydhør gjeng.

Vi fikk en grundig innføring i teknikker og kjemikalier.

Christian gikkr gjennom prosessen fra A til Å. Vi fikk vite

at avfetting må gjøres med alkoholbasert og ikke white

spiritbasert avfettinggsvæske - da fjerner du ikke voks-

beskyttelsen samtidig.

Vi lærte om hvordan unngå riper, om microfiberklutens

fortreffelighet. Om «clay» og «claykluter» for å fjerne

bremsestøv og asfalt. Om silikon-naler, glassrens og inte-

riørrens. Meguiar’s har kjemikalier og utstyr for «alt».

Etter teorien var det klart for praktisk demonstrasjon. As-

bjørn skulle ha hatt med sin TR6 til «full shine» i anled-

ning klubbkvelden, men ble dessverre forhindret. Reser-

veløsningen ble at Bjarne tok med sin 1965-modell boble

med 49 år gammel originallakk. Bobla lever et heller for-

sømt liv, stående ute sommer som vinter. Noe lakkpleie

har den heller ikke fått de siste årene.

Chistian tapet opp et kvadrat på taket og satte i gang.

Først vanlig vask med vann. Så en runde med

Klubbkveld
hos Meguiar’s



«claybehandling» for å dra ut dritten. Så med

maskin og «105-ultra-cut Compound» uten nev-

neverdig effekt. Da var det frem med sandpapi-

ret på slipemaskinen—først 1500-papir, så en

runde med 3000. Ting begynte å skje! Christian

var likevel ikke helt fornøyd, mere gammal dritt

må ut av lakken! På igjen med «105» og maskin

med saueull. DER LØSNET DET! Christian smi-

ler fra øre til øre og skriker ut av glede!

JAAAAA! Det er mye følelse i god lakkpleie. Så

er det nye poleringsrunder videre med «105» og

så med «205-ultra finishing polish» før det hele

avsluttes med en god runde «20-Professional

Polymer Sealant». Gjengen ser beundrende på

resultatet, 49 år gammel sliten og oksydert lakk ser

ut som ny!

Etter denne overbevisende forestillingen bar det i

samlet flokk til Espen Wang for å kjøpe inn vidun-

dermidlene vi hadde fått demonstrert, produkter til

bilen og såpefri vindusvask til bil og hjem.

Medlemmer av TR-register Norway får 20% rabatt

på alle produkter hos Meguiar’s. I tillegg får klub-

ben 10% på all omsetning på klubbkveldene. Det

ble et godt bidrag til klubbkassen denne kvelden!

Tekst og foto: Bjarne Refsnes

ETTER FØR



TR-Register Norway er godt i gang!
Vi har gjennomført vårt første årsmøte 4. mars som selvstendig klubb og etablert komiteer for tur, teknisk, sosialt og

sponsorkontakt. Turplanene for denne sesongen er lagt med lørdagskjøring 10 mai og weekend-tur 23-24. august.

Det ligger an til et teknisk seminar hos Bråthen Bil en lørdag senhøstes når bilene våre er klar for vinterdvalen på ny.

Det gode samarbeidet vi innledet med Meguiar’s på europasamlingen i fjor videreføres med «klubbkvelder». Den

første i april var svært vellykket. Vi er også blitt medeier i Landsforeningen for Motorhistoriske Kjøretøy, LMK og

vært representert på deres årsmøte. Det gjør at du som medlem i TR-Register Norway kan tegne den gunstige

«LMK» veteranbilforsikringen. Vi er i prosess med å etablere egen forsikringsansvarlig i klubben.

Det har denne våren vært mange flotte kjøredager og jeg håper dere har fått bilene på veien og brukt mulighete-

ne.Jeg var sammen med Venke & Stein på årets første «onsdagstreff» på Høvikodden. Har du anledning, så sett

kursen for parkeringsplassen ved Henie Onstad-senteret kl 1900 hver siste onsdag i måneden.

Jeg har besøkt lokalene til Rogaland MG Center i en låve utenfor Stavanger som dere ser på bildet under. Et fantas-

tisk lokale for samvær, mekking og vinterlagring. Min fremtidsdrøm er at vi i TR-Registeret skal kunne skaffe oss noe

tilsvarende.

Jeg håper å treffe mange av dere TR-venner på «dagen-før-dagen»-kjøringen lørdag 10. mai og på vårmønstringen

til NSK på Øvrevoll søndag 11. mai.

Bjarne Refsnes, styreleder TR-Register Norway
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