
                   

 

 

Invitation til Årstræf 2016 

 

TR-Register DK inviterer til Årstræf 2016, der afholdes med udgangspunkt i Hotel Haraldskær, der ligger lidt 

vest for Vejle. Årstræffet strækker sig fra 

lørdag morgen d 25. juni til søndag d. 26. juni. over frokost. 

Årstræffet vil byde på flere køreture i det smukke landskab ved Vejle Ådal med besøg ved spændende lokale 

seværdigheder. Her ud over vil der selvfølgelig indgå en fest-middag på Haraldskær lørdag aften. 

Sæt datoerne i kalenderen. Her vil du virkelig kunne nyde din TR veteran, opleve køreture i smuk natur, få 

snakket med entusiaster, der vil elske at høre om dine glæder og sorger med din bil, og du vil kunne glæde 

din kone, kæreste, veninde med en tur i Triumph´en, der er ud over de sædvanlige ture i omegnen af hjem-

met. 

Vi har været nødt til at lægge en begrænsning på 25 biler til årstræffet, så tilmeldingerne vil blive accepteret i 

den takt de modtages. Skulle der mod forventning komme færre end 10 tilmeldte biler, vil arrangementet 

blive aflyst. 

Da arrangementet starter lørdag morgen, og der er nogen, der skal køre langt for at komme frem, er det 

aftalt med Haraldskær, at man kan tilmelde sig således at man ankommer fredag, så man er på stedet, når 

årsmødet startet lørdag morgen, - og til den samme fordelagtige pris, som gælder for selve årstræffet. 

Biler kan parkeres udendørs ved Haraldskær under årstræffet. 

Prisen for deltagelse er 640 kr. pr. person pr. dag. Prisen dækker overnatning, morgenmad og 2-retters mid-

dag inkl. kaffe/te om aftenen. Drikkevarer og anden fortæring på hotellet betales efter eget forbrug direkte 

til hotellet. Her ud over vil der være udgifter til en "beskeden" frokost på turene lørdag og søndag.  

Ved tilmelding indbetales udgiften til ophold og middag (640 kr. pr. dag pr. person) til klubbens konto. Øvrige 

udgifter betales først under selve Årstræffet.  

Tilmelding skal ske ved fremsendelse af tilmeldingsblanket pr. mail til sekretariatet (sekretariatet@tr-

register.dk) senest d. 1. maj 2016. Tilmeldingsblanketten kan bl.a. findes på klubbens hjemmeside i Eventka-

lenderen under Årstræffet. Tilmelding er først gældende, når betaling for deltagelsen er modtaget. Tilmel-

ding vil blive bekræftet af sekretariatet og accepteret i den rækkefølge, betaling modtages. 

 

http://www.tr-register.dk/wp-content/uploads/2016/01/Tilmeldingsblanket-%C3%A5rsm%C3%B8de.docx


                   

 

 

 

 

 

 



                   

 

 

 

 



                   

 

 

 

 


