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”Det er dejlig å være norsk i Danmark”

På tur med bilentusiaster!

Charlie—min store kjærlighet

KongsbergKnekken

26ème TRIUMPH EVENT

PAYS CATHARE

Telemark rundt



Dagen-før-dagen 10. mai
Årets dagen-før-dagen-tur gikk gjennom tre fylker, Akershus, Buskerud og Vestfold. Vi startet opp hos Rud

Vintage Garage. Så bar det via Lierkroa (=softis) til Svelvik. Fergen over til Verket, innom Holmsbu videre til

Sætre Gård og så (for de fleste) via Nærsnes og hjem. 15 glade TR-tourere fikk strålende vær, fin kjøring,

godt samvær og super lunsj. Flere bilder på FB-siden.

ETTER FØR

Vårmønstringen 11. mai
På Øvrevoll var det godt oppmøte av TR-biler. 19 TR, 1 Stag og 1 Spitfire møtte opp på vårmønstringen i år. Tross

dårlig værmelding så ble det en fin og solfylt dag. Tradisjonen tro var det formøte med kaffe og vafler hos

Kirsten og Geir med felles kjøring til Øvrevoll. Flere bilder finner du på www.tr-register.no

Tekst og foto:

Bjarne Refsnes



Med “gutta
på tur”

Jeg fikk gleden av å få væ re co-driver med «the boys in blue» på tur fra
Manchester til den 26. Triumph Club de France samling i Carcassonne.

Invitasjonen fikk jeg på TR-Register UK Winter Ball og var ikke sen om å slå til. Fly til Manchester, innom minnes-

merket for der Triumph-fabrikken lå, besøke Heritage Motor Centre og så kjøre til Folkstone, ta Channel Tunnel,

tvers gjennom Frankrike til Montpellier, så en svipp nedom Spania før vi kjørte over Pyrineene til treffet. Et hundre-

talls biler og mange kjente fra ETRM i Norge i fjor. Det ble gjort stas på at det Norske TR-Registeret var representert

for første gang. Dette ble en forsmak på ETRM i Frankrike i 2017, det frister definitivt å komme tilbake!

Servicemannen var også

ordfører i sin lille landsby og

hadde lokalt TR verksted og

stor samling med biler

«Gutta på tur» i Mirepoix»

Tekst og foto:

Bjarne Refsnes



”Det er dejlig å være norsk i Danmark”
Særlig når du kjører med norskregistrerte TR’er, solen skinner fra skyfri himmel og bade-

vannet holder 26 grader—og det er så varmt at du kan kjøre i singlet og shorts. Overalt

møtte vi danske ”nordmenn” som ga oss svært nyttige kjøretips underveis. Med dagse-

tapper tilnærmet Oslo-Drøbak ble det mye tid til bare å nyte dagene.

Kjører man gamle biler må man være forberedt på at noe kan skje. Starter’n på vår TR 4

takket for seg på dag 2.

Takk til Trond Bråthen som satte oss i forbindelse med Mr. Morgan i Danmark. Han kun-

ne hjelpe med ny starter—men før vi kom så langt måtte den gamle ut.

Lunsjen ble inntatt på piknik-

pledd – deretter bar det non-

stop til Morgan Danmark,

Skanderborg. Søren og Je-

sper (far og sønn) ryddet plass

på søyleliften og 1 time senere

var ny starter på plass i bi-

len. Fantastisk service !

”Saved by Morgan”kan vi si.

Kjøreturen gikk fra Hirtshals til

Skagen og nedover østkysten

av Jylland – ferge fra Aarhus

til Odden på Sjælland—kystveien rundt nordspissen av Sjælland og nedover østkysten til

København. Etter er par fantastiske dager i Kongens By gikk turen videre over til Sverige

og opp langs den svenske vestkyst. Mange perler å oppleve underveis, og mange gode

tips til nye TR-turer!

En sommerhilsen fra glade TR entusiaster på tur - Stein & Venke // Bjørn & Wenche

Ryfylke Veteranvogn-

klubb, Nord-Troms

Motorhistoriske,

NVMC , Ford Club

Norway, TR-Register

Norway og Narvik

Automobilselskap

var de 6 heldige som

fikk penger fra fondet

LMK Aktiv!

27. april var en kort frist for

klubbene å søke om midler

siden fondet ble annonsert

10. april. Men styret i LMK

mente det var viktig å kom-

me i gang så fort som mulig

slik at klubbene som ble

tildelt midler kunne nyttig-

gjøre seg disse i forbindel-

se med sommerens aktivi-

teter.

I utlysningen ble det lagt

vekt på fokus på aktivitet

knyttet til kjø retøyene

i vurdering av søknadene.

 Treff/ arrangement

 Samlinger/ turer

 Løp

 Effekter som eks. kjele-

dresser/refleksvester m/

logo til mannskap

 Sosialt arbeid. Turer med

barn, bevegelseshemme-

de, eldresentre o.l.

9 søknader kom inn, og

fø lgende 6 klubber har fått

tildelt midler:

Ryfylke Veteranvognklubb

5 000,-

Nord-Troms Motorhistoriske

5 000,-

NVMC «Trondhjemsridtet»

15 000,-

Ford Club Norway

5 000,-

TR-Registeret

5 000,-

Narvik Automobilselskap

5 000,-

KILDE: http://lmk.no/11-nyheter/siste-nytt/301-6

-klubber-fikk-midler-fra-lmk-aktiv Tekst og foto:

Bjarne Refsnes

badestrand i Sæby.

Bjørn og Stein i aksjon

foran et kjøpesenter

utenfor Aalborg



På tur med bilentusiaster!
Vi deler alle gleden av å kjøre gamle, stilfulle biler og siste helg i juni var vi på en

herskapelig tur til Knusesund Herregård i Säffle (rett utenfor Karlstad). Været var

ikke det beste, men humøret var helt på topp hos alle deltakere - en skjønn fore-

ning av TR'er - Morgan's - og Citrôen. På gården møtte vi også en delegasjon

Rolls'er fra Norge. Turen var arrangert av Trond Bråthen, som de fleste helt

sikkert har fått gleden av å bli kjent med. (Pø lsetreff hver fredag vil vi tippe er godt kjent!?)

På veien ned havnet vi (som bestilt) midt i åpningen av den nye svingbroen ved

Ørje sluser. Her var både kommune ordfører og fylkesordfører tilstede og foretok

den offisielle åpningen av broen.

Vi fikk æren av å være de første bilene som kjørte over til stor applaus fra alle de

fremmøtte. Snakk om tilfeldigheter!

Knusesund Herrgård er en vakker gård med store, flotte hager og utearealer –

her er duket for de fleste aktiviteter. Gården eies og drives av Tom og Vigdis,

som kjøpte stedet for vel et år siden.

Gården huser utallige antikviteter og alle rom er forskjellige. Området rundt byr

på mange interessante utfluktsmål og hyggelige veier for våre biler.

Vi er hjertelig velkommen tilbake til denne vakre herregården som ligger bare 18

mil fra Oslo - fint reisemål for en TR-samling og gjerne i lag med våre venner fra

andre klubber.

Herskapelig hilsen fra Venke og Stein

Vil du se flere bilder fra gården - sjekk nettsiden www.knusesund.se

Klubbkveld

LMK-forsikring

22. September
Det er sendt ut invitasjon til

alle medlemmer om å delta

på klubbkveld med tema

LMK-forsikring. Tretten per-

soner har i skrivende stund

meldt at de kommer på vår

forsikringskveld. Der møter

vi representanter fra LMK

og Water Circles. De som

vil tegne den gunstige LMK-

forsikringen får ordnet med

papirarbeid og fotografering

på stedet. Stedet er Hoffs-

veien 1D, Skøyen, Oslo kl

1800.

— — — — — — — — — —

Infomøte ETRM

Danmark 2015
Sett av to 30/10 kl 1800!

Sted: Stortingsgt. 4 Oslo

— — — — — — — — — —

Teknisk

Seminar
Første tekniske seminar er

planlagt en torsdag etter-

middag i november hos

Braathen Bil i Depotgata 8,

Lillestrøm.

Vi legger opp til at tema

denne gangen er service og

vedlikehold.

Trond vil gå gjennom de

viktigste servicepunkter på

en TR6 som du bør utføre

for å sikre at din TR tar deg

trygt gjennom sesongen.

Trond setter også på pølse-

gryta så du trenger ikke

hjemom for middag først.

Invitasjon sendes alle med-

lemmer senere i høst.

Tekst og foto:

Bjarne Refsnes



Slik ble jeg hektet på TR3

Min aller første bil var en TR3A. Den kjøpte jeg i Los
Angeles i 1967. Jeg var flyvertinne i Pan American World
Airways, bodde i San Fernando Valley, og måtte kjøre til
flyplassen.

Dagens Charlie

kjøpte jeg her i landet for ca. 17 år siden. Den er høyre-
rattet, har fått 2138cc og er særdeles trofast.

Har akkurat vært over til Solastrand via Rauland. Det
styrker armmusklene å kjøre ½ Norge på tvers i en 57
modell! Nok en langtur er kjørt sammen med venninner
med MGA’er og Porsche. Ingen vil sitte på med hverand-
re. Det ble Oslo, Fevik, Sogndalstrand, Gjerstad og hjem
igjen.

Min karriere med historiske rallies startet med Scottish
Malt. Vi visste ikke hva vi dro til. Først til Egersund for å
plukke opp kartleser Kristin, videre til Stavanger for å nå
fergen og møte Randi fra Ålesund med MGB som Kristin

skulle lese for. Tone, min kartleser fløy til Edinburgh. Vi
trodde vi skulle på en hyggelig tur med følgebiler som
skulle redde oss hvis noe gikk galt! Ikke hadde vi stoppe-
klokker eller tripptellere, tabeller eller anelse om hva tuli-
panpiler var for noe. Vi måtte lære fort, og fikk lånt noe
utstyr.

Dette var gøy! Vi rakk ikke fergen hjem, og fikk 3 herlige
dager på kysten nord for Newcastle--. Kom til Oslo mid-
natt 17. mai!

Nå var vi blitt hektet! Kjøpte Amazon, og dro til Monte-
Carlo, men det er en annen historie.

Charlie kan ikke brukes i challengeløp i Norge. Arrangø-
rene forlanger setebelter, og da må man visst også ha
veltebøyle. Charlie skal ikke ødelegges med dette!

Neste større utenlandsreise var Three Castles i Wales.
Min samboer og jeg dro avgårde sammen med Marita og
Fredrik Huseby i BMW. Dermed fikk vi ekstra bagasje-
plass. Dette er et løp som kan anbefales. Det er hvert år
flere norske deltagere. Imidlertid greide jeg å punktere

e

Charlie i Alpene



begge venstrehjulene. Da er det flott å ha en dreven me-
kaniker/oppretter med seg som kartleser. Bilen er jo ikke
akkurat høy. Stålstang, mursteiner og div. fikk den høy
nok til at jekken kom under. (se bilde) Jeg stod ute i veien
og så etter bil med ekefelger av noenlunde samme di-

mensjon. En Sunbeam kastet av reservehjulet og vi kom i
mål med 3 forskjellige hjuldimensjoner. På veien tilbake
forsvant alt det elektriske, Torkil kjøpte ledninger i en lam-
pebutikk, og vi rakk fergen hjem.

Charlie ble plukket fra hverandre. Den var mye verre enn
vi trodde. Det ble en sesong uten Charlie, men Thea
Sundt (kartleser) og jeg hadde meldt oss på Rallye des
Princesses. Det hadde ikke mekaniker/samboer helt fått
med seg. Charlie kom ut av verkstedgarasjen 2 dager før
fergen til Kiel gikk. Thea fløy til Paris, og Torkil og jeg slet
med vifteblader som brakk og andre sykdommer.

Men vi kom i mål med «tjuvkobling» og kortslutning for å
holde ekstraviften i gang. Takket være Torkil som skjønte
at noe var gått veldig varmt i kaoset inn til Cannes og
kom løpende.

Andre utfordringer jeg synes er morsomt,

er Gardermoen Memorial – kjøring på tyskernes gamle
flystripe - og bakkeløpet i Vassumbakkene. For biler pro-
dusert før 31.12.1961 er sikkerhetskravene mindre rigide.

I fjor kjørte Team Spitsbergen Prinsesseløpet nok en
gang. Min datter Margrete Keyser og kartleser Nina Elisa-
beth Storvik kjørte Amazon1970, (de bor og arbeider i
Longyearbyen), niese Cathrine Keyser og Anna Sylvan
kjørte Porsche 911, 1976, Thea og jeg kjørte Charlie.

5 døgn, 43mil, dag 1, 42 dag to, 33 dag 3, 34, dag 4, og
18 dag 5 +inn til St Tropez. Spennende veier, mye grus,
støv, svinger, syklister, nedblåste trær osv. osv.

Vi gjorde det bra; Margrete og Nina Elisabeth ble nr. 2 av
86, Cathrine og Anna nr. 16 og Thea og jeg nr. 17.

Slitsomt, men et helt annerledes rally; kun kvinnelige delt-
akere! Her er utfordringen til alle dere som sitter på! Det
hadde vært morsomt med flere damer i Challenge og
andre løp både i Norge og utenlands!

Jeg sender stafettpinnen videre til vår styreleder, Bjarne
Refsnes, for å høre hvordan han endte opp med en TR.

Grete Keyser

Ronneby 2008

Skottland 2007

Blair Castle

Punktering



Etter å ha tenkt på det i et par år tok jeg i år sjansen og

inviterte alle som kunne tenke seg en kjøretur til Kongs-

berg og Kongsbergknekken 9. august. Det har ikke vært

snakket så mye om slike arrangementer tidligere, så jeg

var relativt spent på om noen ville melde seg på. Jeg hå-

pet at det i hvert fall kom et par biler. Oppmøte satte jeg

til hjemme hos meg.

KongsbergKnekken

Kongsbergknekken er et tradisjonelt veteranbilløp, ar-

rangert av Kongsberg Automobilselskap. Har man en bil

som er minst 30 år gammel er man velkommen til å delta.

Alle møter opp på Kirketorget, i hjerte av Kongsberg, for

registrering og oppstilling. Kl. 11:00 går starten. En og en

loses ut av speaker. Alle må selvsagt presenteres.

Hvor løypa går varierer fra år til år, men den gjør alltid en

runde i området rundt Kongsberg på ca. 5 mil.

I år gikk ruten sørover forbi Heistadmoen og inn på små-

veiene der før man returnerte tilbake til byen via Sølvgru-

vene og Funkelia (skisenteret).

Langs ruten er det poster med oppgaver. Oppgavene

varierer, men er som regel en blanding av kjøreferdighet-

soppgaver og spørsmål om ting og tang. Slikt som det er

vanskelig å forberede seg til eller finne svaret til på nettet.

Arrangørene har valgt å dele ut en loddbok med 100 lodd

Kongsbergknekken ble i år gjennomført for 15. gang. Nok en gang med
ny deltakerrekord, hele 157 biler stilte til start. Inkludert 6 Triumph TR.



til hver av deltakerne ved start. Så trekkes man et antall

lodd på hver post etter hvor bra man gjør det. Jo flere

lodd man har igjen jo bedre er det. Beste bil ble kun truk-

ket 20 lodd!

Kongsbergknekken ble i år arrangert for 15. gang. Nok en

gang med ny deltakerrekord, hele 157 biler stilte til start.

Inkludert 6 Triumph TR, som også må være rekord. Bror-

partene av årets kjøretøy var fra 60 og 70-tallet. Eldste bil

en Brush fra 1910. De nyeste var fra 1984.

Årets deltakere fra TR-Register Norway:
Bjørn Olsen / Endre Sand plass nr. 71 trukket 57 lodd

Morten og Eva Ellefsen plass nr. 84 trukket 60 lodd

Stein og Venke Ekrem plass nr. 93 trukket 62 lodd

Peer Firing-Hansen plass nr. 113 trukket 66 lodd

Runar Sand / Eirik Sand plass nr. 144 trukket 80 lodd

Her kunne jeg selvsagt unnskyldt meg med at som vert-

skap er det viktig å ikke hevde seg, men i dag var vi fak-

tisk ikke bedre. Mine to sønner var co-drivere hos Bjørn

og meg for dagen. De storkoste seg.

I tillegg stiftet vi bekjentskap med et potensielt nytt med-

lem bosatt på Kongsberg, Johan Rusaanes.

Etter løpet kjørte vi tilbake til utgangspunktet og grillet på

terrassen hjemme hos oss

Dette ble en strålende dag og jeg ønsker å takke alle for

deltakelsen. Samtidig henstiller jeg andre til å invitere til

sitt nærområde hvis det dukker opp noe andre kunne

være interessert i. Det passer aldri for alle, men man

trenger heller ikke å være så mange for å ha det hyggelig

Velkommen tilbake neste år!

Hilsen Gro og Runar Sand

ETTER FØR



22 glade turdeltagere i 12 TR kjørte Telemark rundt 23

-24. august. Tore Kvaale guidet oss trygt gjennom vak-

kert landskap og interessante severdigheter. Vi samlet

opp for felles kjøring i Notodden. Så bar det til Street

Cars Lunde for å se på Troll-bilen som de har utstilt

der. Interessant å få se på bilen og høre historien bak

forsøket på å skape en Norsk bil.

I Lunde møtte vi Alfhild Skaardal og Dag Aasulfsen

som deltok på TR-treff for første gang. De tok sporty

og inviterte oss alle til piknik-lunsj på gården deres.

TRivelig!

Etter lunsj i strålende sommervær bar det videre til

Åmdals Verk Gruver. Der møtte vi Unni som med stor

innlevelse viste oss rundt og skildret livet i og rundt

gruvene. Etter omvisningen kjørte vi mot Dalen og til

Dalen Hotell, det mest storslåtte og best bevarte av

de gamle sveitserhotellene

Telemark rundt &
Dalen Hotel

22 TRivelige «drivers» og «codrivers» i 12 TR kjørte Telemark rundt 23-
24. august med overnatting på fantastiske Dalen Hotel. Tore Kvaale had-
de lagt opp en variert og innholdsrik tur

Tore Kvaale går

gjennom hel-

gens program



Etter å ha slappet av i historiske omgivelser var det

aperitiff og kåseri av hotelldirektøren om Hotellets

spennende historie. Fra storhetstid med konger og kei-

sere til forfall Åge Samuelsen og til slutt redningen

med Thor Halvorsen. Det ble en lang og TRivelig kveld

med langbord og treretters middag før vi endte opp i

salongene.

Dagen etter var det gruppefoto før vi dro videre via

Haukeli og Rauland. Kort stopp ved brua opp til Ve-

mork kraftstasjon i Rjukan, men ingen av følget ville

hoppe strikk. Da var det bare å kjøre videre til en super

avslutningslunsj på Storaas Gjestegård.

Stor takk til Tore for planlegging av denne flotte turen!

ETTER FØR

TRivelig gjeng med «gamle» og «nye» TR-venner før avreise fra Dalen Hotell

Urbøurdi

Åmdals Verk Gruver

og «superguide» Unni

Tekst og Foto: Bjarne Refsnes

Mæle bru

Flere bilder finner du på www.facebook.com/trregister.norway



Nok en fantastisk TR-sesong er snart over
Værgudene har definitivt vær med oss denne sommeren. Jeg håper mange av dere har

fått nyte mange fine turer denne sesongen. Selv har jeg nytt turer både i egen TR6, lånt

TR5 og vært co-driver i Alans diesel-TR på tur i England, Frankrike og Spania.

Jeg er veldig glad for at vi på så kort tid har fått bygget en robust klubb med et godt og

sammensveiset sosialt miljø. Vi er allerede blitt 60 medlemmer, det er 20 flere enn vi

forventet i klubbens første år. Vel så viktig er at det er god deltagelse og stor stemning

på alle aktiviteter, dagskjøringer, klubbkvelder og helgeturen vår.

Tore Kvaale gjorde en nitid planlegging og laget en veldig hyggelig tur med lærerike og

interessante opplevelser. Det er fint å få møte nye og gamle TR-venner i slik flott natur

og historiske omgivelser.

Jeg har fått meg en tur på TR-treff til Frankrike. Ellers er det et år med ingen Norske

deltagere på ETRM i Rotterdam. Der skal vi komme sterkere tilbake i 2015 med mange Norske deltagere på ETRM i

Danmark. Tom og jeg skal på International Coordinators Meeting i København i oktober for å få siste detaljer om

Danmark 2015. Vi vil holde klubbmøte om ETRM Danmark 2015 senere i høst og dele informasjonen med dere.

Denne gangen er vi er oppe i 12 sider på vårt klubblad. Takk til Venke & Stein for gode bidrag. Jeg tar gjerne imot

bidrag fra flere, gjerne bilder og noen linjer fra en tur dere har hatt eller fra arbeid i garasjen.

Jeg ser frem til å møte mange av dere på forsikringskvelden og våre temamøter utover høsten.

Bjarne Refsnes, styreleder TR-Register Norway

KONTAKT OSS:

TR-Register Norway

Markalleen 74
1363 Høvik

www.tr-register.no

www.facebook.com/
trregister.norway

post@tr-register.no

STYRET:

Styreleder og redaktør

Bjarne Refsnes
chairman@tr-register.no

+47 970 58 106
Internasjonal koordinator

Tom Berve

coordinator@tr-register.no
+47 928 40 058

Styremedlem
Venke Ekrem

venke@tr-register.no

+47 909 12 140

LMK-FORSIKRING:

Stein Ekrem

+47 920 26 310

ARBEIDSGRUPPER:

Teknisk gruppe

Helge Torp
+47 928 17 112

Turgruppe

Tore Kvaale / Erik Skau Hovde
+47 924 01 984

Sosialgruppe

Tom Berve
Sponsorgruppe

Stein Ekrem

+47 920 26 310

Bråthen il

«Onsdagstreffet»
28. august 2014

Hver siste onsdag i måneden - april til oktober - er det

utemøte på parkeringsplassen til Henie Onstad. Der

treffes medlemmer i Albion (Norsk Britisk Bilhistorisk

Forening, Norsk Triumph Klubb, Norsk Lanciaklubb og

TR-Register Norway for en hyggelig prat. Torkel, Svein

Otto, Bjørn Erik, Hans Julius, Bjarne og Kathrine var til

stede fra vår klubb denne gang. Mange flotte gamle

engelske biler på plassen. Ingen bilder av bilene her

denne gang, du får møte opp og se selv neste gang!

Ta med deg klappstol, kaffe, samt noe å bite i så er du rustet for en hyggelig prat med bilinteresserte. Neste møte blir

onsdag 24. september kl 1800.

«TR-gjengen» denne onsdagen


