
AKTIV KLUB FOR 

TRIUMPH TR ENTUSIASTER

“Get your motor runnin’, Head out on the highway...”

Vi er nogle passionerede TRIUMPH TR ejere, der har etableret en aktiv klub for alle 
TR ejere og TR entusiaster:  “TR REGISTER DANMARK” 

Klubbens formål er at fremme interessen for TRIUMPH TR biler herunder

TR Register DK vil samarbejde med en række virksomheder med speciale i TRIUMPH TR biler.
TR Register DK vil afholde sponsorerede tekniske møder og turarrangementer for medlemmerne.

Alt sammen for at sikre en stærk og sejlivet Triumph TR bilpark i Danmark.

Sådan tilmelder du dig klubben.
Gå ind på: www.tr-register.dk/klubben/tilmelding og følg instrukserne.
Det årlige kontingent er kr. 250,- som du indbetaler på:
Reg.: 6748    Konto: 1070109
(Sydbank/ TR Register Danmark)
Husk at oplyse dit navn, adresse og gerne telefonnummer.

Se meget mere på www.tr-register.dk

Med venlig hilsen
TR REGISTER DANMARK

• assistere medlemmer med teknisk rådgivning
• arrangere ture, nationale og internationale
• aktiv hjemmeside med ’userforum’ 
 og aktivitetskalender
• regionsopdeling (Jylland, Sjælland, Fyn 
 og øerne samt Bornholm)

• samarbejde med virksomheder (sponsorer)
• medlem af Motorhistorisk Samråd (MHS)
• samarbejde med andre mærkeklubber
• afholde biltekniske møder
• forsikringsinformation
• klubsekretariat
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