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Salon Retromobile

Dagen-før-dagen

Vårmønstringen

A TR Adventure

Kongsbergknekken

Weekendtur Knusesund

Teknisk spalte

ETRM Italia 2016

Silverstone Classics

Medlemsmøte

Nordkapp 27. juni 2015

Knusesund august 2015



Årsmøte 4.

mars 2015
Ble avholdt i kommunegår-

den, Sandvika.

Årsberetning og protokoll

fra møtet ligger på vår

hjemmeside

——————————

Teknisk samling
Vi har ikke lykkes med å

gjennomføre dette hos

Bråthen Bil som opprinnelig

planlagt.

Vi legger i stedet opp til å

ha en teknisk samling våren

2016 i lokalene til Ove Bille-

rud på Skotterud.

Detaljer om dette vil bli an-

nonsert senere.

——————————

Årsmøte
Neste årsmøte er beram-

met til 17. mars kl 1800.

Stedet er i Norsk Veteran-

vognklubbs lokaler på Fry-

sja ved teknisk Museum.

De som har tatt ut TRen

kan parkere foran byg-

ningen. De andre må par-

kere opp på NTM sin parke-

ringsplass.

Inform a sjonsm ø te om Ita lia 2016
Det blir TR-informasjonsmøte Tirsdag 3. november kl 1800 på Sagene Lunsjbar

for å dele informasjon fra Italia med dere.

Det var 19 som meldte til oss at de ønsket å være med til Italia. Utgangspunktet

på møtet i Italia var at Norge var tiltenkt 5 plasser av totalt 200. Dette fikk vi for-

handlet opp til 13 plasser. Det betyr at p.t. har vi 6 biler mer enn vi har fått plass

til så det vil bli en venteliste.

Det sendes ut bindende påmelding med depositum etter medlemsmøtet.

N ye m e dle m m e r

Følgende nye medlemmer er kommet til siden årsmøtet i mars—velkommen!

Lykke til Halvor med restaureringsarbeidet!

Vi har også fått vårt første svenske medlem som nylig har skaffet seg TR og

gjerne deltar på våre aktiviteter i østlandsområdet.

Vi ser frem til TRivelige turer fremover.

Sagene Lunsjbar

Maridalsveien 153B, Oslo

Peter Davey Røyken 1973 TR6 PI Red DF 15333

Jan Magnussen Sande i Ves� old 1969 TR6 Rød CV 57806

Eldar Aarholt Hagan 1973 TR6 Pimento red NE96936

Henning Denstad Oslo 1967 TR4A Royal Blue H-1309

Halvor Asland Oslo 1971 TR6 PI Uregistrert

Kristen Meltvedt Oslo 1973 TR6 PI Rød VH13061

Erik Moldenhauer Paradis 1960 TR3A Rød I-991

Hans Hägglund Uddevalla, Sverige 1970 TR6 PI vit 19 FMT 437

Navn Bosted År Type Farge Reg



N ok e nse song e rpå he ll!
Det har ikke vært den beste sommeren værmessig. I tillegg så har

årets ETRM i Danmark blitt avlyst.

Likevel har det for de av oss som ble med på turen jeg arrangerte til

Nordkapp blitt mye kjøring i 2015.

Aktivitetene i klubbregi har gått som planlagt. Veldig interessant og

TRivelig dagen-før-dagen-tur med sosialt og kultur. Rekordoppmøte

på «Vårmønstringen». Fantastisk weekendtur til Knusesund.

Tom og jeg har vært i Italia og fått detaljene for neste års ETRM. Nit-

ten av dere har svart på «surveyen» at dere vil være med. Foreløpig

har vi bare fått tildelt 13 plasser, vi vil jobbe for at flest mulig skal få bli

med på den turen. Vi får ingen plasser på ukesturen, men vi vil lage et

opplegg for de norske slik at vi får en uke med kjøring i Italia. Dette vil

vi snakke mer om på orienteringsmøtet.

Jeg benytter igjen anledningen til å takke dere som har bidratt med

turplanlegging, klubbkvelder og artikkelskriving. Klubben er helt av-

hengig i at dere engasjerer dere og bidrar.

Håper å se mange av dere på Sagene Lunsjbar 3. november!
Bjarne Refsnes, styreleder TR-Register Norway

K O N TA KT O SS:

TR-Register Norway

Markalleen 74

1363 Høvik

www.tr-register.no

www.facebook.com/

trregister.norway

post@tr-register.no

STYR ET:

Styre le de rog re da k tø r

Bjarne Refsnes

chairman@tr-register.no

+47 970 58 106

Inte rna sjona l k oordina tor

Tom Berve

coordinator@tr-register.no

+47 928 40 058

Styre m e dle m

Venke Ekrem

venke@tr-register.no

+47 909 12 140

A R B EID SG R U PPER :

Te k nisk gruppe

Helge Torp

+47 928 17 112

Turgruppe

Tore Kvaale / Erik Skau Hovde

+47 924 01 984

Sosia lgruppe

Tom Berve

Sponsorgruppe

Stein Ekrem

+47 920 26 310

B råthe nil

Klubbe ffe k te r
Vi har klistremerker og stoffmerker på lager. Merke-

ne er 7 cm i diameter.

Merkene vil selges på våre ulike samlinger.

Dersom du bor utenfor østlandsområdet, sender vi til

deg i posten.

Send en epost til post@tr-register.no

Klistremerke NOK 20

Stoffmerke NOK 30
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