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LEDER
Vær hilset kjære Triumph entusiaster.

Da er tiden inne for å skrive «Leder`n» til BS NO 2 2016.  Ute har snøen lagt et 
hvitt teppe over jordene rekord tidlig og Igjen sitter jeg ved kjøkkenbordet og 
tenker tilbake på hva sommer`n hadde å by på når det gjaldt 2 hjulinger med 
Triumph Logo på. 

IN 
TRIUMPH  
WE TRUST

Første turen gikk også i år til Engelsk Træff 
på Mosten og som vanlig var det en god 
gjeng som møtte opp på kaia torsdag et-
termiddag. Denne turen har lange tradis-
joner og ingen rokker ved slikt, derfor 
blir det «same prosedure as every year».  

Vårt eget 30 års Britannia Rally ble avholdt 
første helga i Juli og et slikt arrangement 
krever mye jobbing og planlegging av de in-
volverte parter, som er klubbens styret og en-
kelte medlemmer.  Vi satset derfor på sol fra 
skyfri himmel og rekord fremmøte på treffet. 
For de som husker denne helga ble ikke været 
slik, det var til tider rekordnedbør i Lilleham-
mer området og Kid Engens fengende musikk 
på Lørdag kveld druknet i nedbør skurer. Selv 
med dårlig vær det meste av helga ble treffet 
meget vellykket for de rundt 100 betalende 
gjestene. 

WATOC hadde etter vårt fremmøte på deres 
møte forrige år, gjort vårt treff til RALLY 
OF THE YEAR i 2016 og vi fikk besøk av 
langveisfarende fra England, Scotland, Tysk-
land, Danmark og Sverige som trosset dårlig 
vær prognoser og kjørte langt for å komme til 
Tomcc-N 30 års jubileum. Hadde ikke vært 
for utenlands besøkende hadde vi vært adskil-
lige færre på treffet. Vi hadde nok mat, drikke 
og sitteplasser til alle under tak og tilbake-
meldingene var kun positive. 

Andre helga i August kjørte vi til Sven-

skenes BR rally i Småland og igjen plasket 
regnet ned på fredag.Vi kjørte classic, men 
god regndress og kvalitets Triumph`r gjorde 
til at turen ble en flott opplevelse. Treffet ble 
gjennomført knirkefritt, og som vanlig økte 
omsetningen i baren på lørdag betraktelig når 
den ble innvandret av Nordmenn. 

Årsmøtet ble også i år gjennomført første hel-
ga i September på bruket til Randi og Bjørn i 
Gausdal. Alle verv ble besatt, så vi kjører på 
et år til. Vi ble godt foret med mat og drikke 
og Kjell dukket opp med 2 hjuling i høst kul-
da. Ennå er det noen uker til jul, så har du noe 
du skulle gjort i garasjen start med en gang. 
Som vi alle vet går tia etter jul fort, og pros-
jektet som skulle vært ferdig for flere år siden 
kan for bli forsinka ennå ett år.  

God Jul og god vinter.

In Triumph We trust
Jens Hovind
Formann
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Til dette nummeret har vi fått inn en fin ar-
tikkel med bilder fra Club Triton France. Det 
er alltid moro å se hva sanne entusiaster kan 
få til! Flott klubb med sanne ildsjeler. Kan-
skje noen fra TOMCC-N burde avlegge dem 
et besøk til sommeren? Jeg blir gjerne med! 
Spesielt gledelig å høre at våre Triumph-
venner i Vest snart får Triumph-forhandler 
igjen.  En Triumph World Store til og med. 
Gratulerer!

Formann Jens har tatt en fin oppsummering 
av året, og jeg vil derfor begrense meg til å 
igjen oppfordre alle som kan bidra med stoff 
til neste nr, SEND INN DET DERE HAR. 
Vi trenger alt vi kan få. 
Om du ikke har noe å si, så send gjerne noen 
bilder! Hvis dere har noen tekniske artikler 
eller mekketips  dere vil dele, så er det alltid 
fint å ha med i bladet. Har dere noe dere vil 
selge, eller om du har en bedrift som ønsker 
å annonsere, så ta kontakt med oss!  

Håper alle kommer seg gjennom de tunge 
månedene som vinteren representerer for oss 
MC folk. Samtidig så er jo vår glede desto 
større når våren igjen nærmer seg.

Til slutt  vil jeg bare ønske alle medlemmer 
og lesere en riktig GOD JUL, 
og et fantastisk Nytt Triumph-år. 

«In Triumph we Trust»
Mvh (Tiger)-Nils Hjallen, Redaktør

REDAKTØREN
HAR ORDET

 Da har vi til slutt klart å få ut Bladsøker nr 2. Vi er nå tilbake i det tidligere 
formatet, som også er litt rimeligere å trykke og sende ut.

IN 
TRIUMPH  
WE TRUST
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BRITANNIA RALLY 2016
FÅBERG, LLLEHAMMER

Årets store happening for klubben var jo vårt 30-års jubileumstreff, som i 
tillegg var valgt ut som dette årets WATOC- «Rally of the Year». Dette bidro 
nok mye til godt oppmøte fra flere av våre Triumph-venner utenfor Norge.  

Tekst: Nils Hjallen

Så mange som 8 stk hadde tatt turen helt fra 
England! Til tross for skiftende vær med 
til dels kraftige regnskyll, ble det en kjem-
petrivelig helg. Det var hyret inn bra musikk 
for anledningen. Fredag spilte Anderas Holø 
/ Espen Savolainen. Pga regnet ble det en 
intim stemning med bandet innunder teltene 

som var satt opp. Lørdag sørget Kid Engen 
Bluesband for topp underholdning. 
Antall betalende  : 90 
Norge: 60, Sverige: 11, Danmark: 9, Eng-
land: 8, Tyskland: 1, Skottland: 1  
Klubben hadde fått fine premier fra gode 
sponsorer, og det ble delt ut for følgende:      

Ove Kleppe 39 Norton
Kjell Andersen (h) og Hans Petter Falch (v)
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Tilreisende venner,

Garry Perkins (WATOC),  Birthe og Palle Munk (Jolly Roger), 

Dave Thompson  og Paul fra England
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• Lengst kjørt: Vic og Polly Oliver,  England  
2400 km 

• Beste ombygde: Morten Høgseth  Norton 
Seele

• Damenes valg: Royal Enfield Interceptor 
MKII - Leif Henriksson, 

• Sverige Fineste ny Triumph: Kjell Sterk 
Andersen - Thruxton 1200 

• Beste innkomst: Ernst Wagner - Alcojoy 
• Smallest tent: Steven Batty, England 

(skummelt lite, mulig å snuble over i 
mørket) 

• Treffets Yngste: Gøran Cae (bra med en 
ny generasjon) 

• Leder av MC DONALD clan i Brumund-
dal og medlem i snille mopedister:  
Rune T Lovas d.y.

• Medlemmer i 30 år: Kjell Andersen og 
Hans Petter Falch 

• Fineste veteran: Ove Kleppe fra Øyer,  -39 
Norton ES2. (1 av 49 stk. 2 i Norge. Begge 
on the road) 

• Beste jenter vi ikke kunne greid oss uten: 
May-Britt, Ellen, Randi, Vivi og Ruth

Ove Kleppe 39 Norton Rune Lovas fikk også premie

K
jell Andersen
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RUNE TORBEN LOVAS
EN LITEN PRAT

Sidevognen er av type Hedingham, og den 
er spesiallaget til sykkelen. Her er det plass 
til å ha med seg det meste. Rune sier at det 
er veldig koselig med sidevogn, og at det vil 

fortsette å ha på en sykkel. Rune er for øvrig 
Anglofil, og stilte for kvelden med improvi-
sert kilt(!)

Rune bor på Ottestad utenfor Hamar.  Han hadde med seg sin trofaste -98  
Trophy med sidevogn til Fåberg.

Tekst: Nils Hjallen

Her er kompisene til Rune. Alle som var innom 

dette teltet, fikk senere lettere problemer med 

ganglaget, men de fleste kom seg igjen etter 
hvert (Foto: NØH)

Rune, her med egenkomponert kilt for anledningen, 
med sin Trophy- ekvipasje

Rune fikk også egen pris (Eneste sykkel med 
sidevogn). En flott vogn er det jo. (Foto: 

NØH)
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Still looking for a co-rider / passenger 
on this proposed adventure ….

I’m planning a little trip next year up 
to the Krystall Rally again on the T160 
outfit but may well be venturing a little 
further north afterwards.

It would be a 10 to 14 day trip, leaving 
the UK on Tuesday 14th February and 
probably getting back home on Sun-
day (26th) or Monday (27th).
If anyone is interested in being my 
co-rider and/or just passenger on the 
outfit, please just drop me a “pm” for 
further details.

Oh, and when I say “a little further 
north”, the target would be Nordcapp.

Obviously if someone from Denmark, 
Sweden or Norway wanted to come 
along, you wouldn’t be needing to be 
away from home for much more than 
a week. 
I really do need a partner-in-crime on 
this trip as although I think it may well 
be do-able on my own, I’d much prefer 
company just in case there are prob-
lems on the journey either with the 
bike, or weather or even me !!

Ved interesse - 
Ta kontakt med Nils Hjallen

Vår kollega fra WATOC, John Young fra England skal til Krystal Rally 
i Gudbrandsdalen 17 februar, og vil prøve å kjøre derfra videre til Nord-

kapp og tilbake. Han har ytret ønske om reisefølge på turen, enten som passasjer 
i sidevogna eller med egen sykkel.

REISEFØLGE SØKES 
JOHN YOUNG VIL TIL NORDKAPP I FEBRUAR

SØKER

John Young er en legende i Triumh-miljøet. Han har fullført «Ironbutt» 
med en gammel Trident, og vunnet diverse priser for «lengst kjørt»
Han var gså med i Touareg-Rally i år med en spesialbygd  T150.

Her med sin Tiger Explorer med spesialbygd ekstra tank.

Skal du kjøre laaaangt, så er det greit å ha en ekstra tank som monner.
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LESERNES EGNE BILDER 
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 Spesiell chopper (Mosten)

Gøran og Tom fikk rockefot på Lillehammer

Je
ns

 v
an

t e
n 

bi
ki

ni
 p

å 
M

os
te

n.



12

TRIUMPH NYTT
TRIUMPH INFOR ROCKET STREAMLINER HAR NÅ 
BLITT DEN RASKESTE TRIUMPH NOENSINNE PÅ 

THE BONNEVILLE SALT FLATS
8 August i år ble The Triumph infor Rocket streamliner den raskeste Triumph noen sinne, da 
den med TT legenden Guy Martin som sjåfør oppnådde 274,2 mph på Bonneville salt Flats. 
Ekvipasjen smadret den forrige offisielle rekorden på 245,667 mphRekorden ble satt på nært 
perfekt underlag etter flere dager med testkjøring på saltsletta. Guy Martin uttalte etter løpet 
at dette bare var et steg videre på veien teamet jobber mot. Nemlig å slå den nåværende 
2-wheeled land speed record som i dag er på 376.363 mph.

Rekorden ble satt på Bonneville Salt Flats i Utah, 274,2 mph (Bilde: Triumphmotorcycles.com)
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TRIUMPH NYTT

Triumph infor Rocket streamliner med sine 2 turbo matede Rocket III motorer yter ca 1000 
bhp ved 9000 rpm, Den er 777 cm lang, 61 cm bred og 91 cm høy og drivstoff er metanol.
Triumph har en lang tradisjon i å sette rekorder på Bonneville Salt Flats. Tidligere stream-
linere som har gjort dette er Devils Arrow, Texas Cee-gar, Dudek Streamliner og Gyronaut 
X1 som hadde rekorden frem til 8.august.Vi ønsker designer Matt Marstaller, Guy Martin og 
resten av teamet lykke til i jakten på The record.

TT-helten Guy Martin forbereder seg til rekordforsøket (cnn.com)



14

ENGELSK TRÆF 
MOSTEN 2016   

Tekst: Nils Hjallen

Som vanlig var det en bra gjeng til Mosten også i år. Det var knyttet stor spen-
ning til om Åge Gjelsvik ville klare å slå fjorårets tider og den flotte 2. plassen 
han fikk på drag-banen med sin blodtrimma Thruxton. Pelsen stilte i år med 
nyinnkjøpt depot-parasoll, og det gjorde nok susen, for Åge smelte til med 
1.plassen! Mye moro på Mosten. 
Du finner nok de fleste av oss der også neste år.
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TK er klar for Laredo Bar på Mosten.
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TK er klar for Laredo Bar på Mosten.

Morten vant også pris for sin Norton Seeley

Seiersbrøl Åge
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MINITREFF I SANDE
28. MAI 2017

Tekst: Nils Hjallen

Kjell «Thruxton» Andersen inviterer til «Minitreff» ved verkstedet sitt i Sande. 
Der blir det muligheter for grilling av medbrakt mat, du tar med ditt eget drik-
ke,  og det tilbys gratis camping på lokalt gress. 

Du må være interessert i Triumph mo-
torsykler. Utover det er det ikke bestemt 
noe innhold, bortsett fra at det blir fellestur 
til Classic Motorsykler i Tønsberg på lørd-
ag, der det serveres en liten matbit og noe å 
drikke til. Diverse premiering av sykler blir 
det også. Dette er ikke noe treff for å tjene 
penger, men for å få litt liv i miljøet. Mer in-
formasjon kommer i neste nr av Bladsøkeren 
og på nettsiden til TOMCC-N.   

 

Invitasjon

IN 
TRIUMPH  
WE TRUST
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BRITANNIA RALLY
SVERIGE 2016 SUNNEMO

I år var det en relativt stor gjeng (ca 13 stk) fra Norge som hadde bestemt seg 
for å få med seg det svenske Britannia Rally i midten av august. Vår gode venn 
Leif Henriksson hadde i år fått med seg Søren og Anders fra klubben, og leid 
Sunnemoparken i  Varmland.

Tekst: Nils Hjallen

Det var selvfølgelig regn under hele turen fra 
Norge på fredagen, men været bedret seg så 
fort vi hadde kommet frem.  
 
Det var 230 fremmøtte på treffet, men ar-
rangøren hadde ventet seg ca 150 til. Det var 
nok været på fredag som gjorde at det ble 
slik. Det var mange fine sykler å se der, en 
god miks av klassikere og nyere sykler. Den 
norske delegasjonen bidro med litt moro, da 
vi måtte hjelpe arrangøren å synge den tradis-
jonelle «Rule Brittannia» for å markere at 
treffet var i gang. 

Det innleide bandet, som for øvrig hadde øvd 
mest på «Living next door to Alice» (jo, de 
hadde vel 2 låter til som de hadde lært seg), 
sviktet med allsangen, så Jens formann og jeg 
måtte opp på scenen og hjelpe til litt. 

Arrangementet gikk ellers rolig for seg. Det 
ble delt ut diverse premier for fineste sykkel 
etc etc (se bilder).  Noen av oss fikk også 
med seg fellestur, der vi fikk sett litt av sever-
dighetene i området, derav en liten foss og et 
sted de hadde laget kull (!). 

En stor takk til arrangørene for vel avholdt 
treff. Vi kommer gjerne igjen

Leif Henriksson med sin nydelige Norton MK3 John Player 
fikk prisen «Best British Bike». (Foto :NØH)

Sølvi beundrer Chopper`n (Foto :NØH)

Prisutdelinger
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ÅRSMØTE
1. oktober 2016
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WATOC

Som i fjor var det WATOC-representant Thor 
Christer H. Carlsen, fulgt av redaktør i Blad-
søkeren, Nils Hjallen, som deltok på møtet. 
Det var i tillegg representanter fra England, 
Tyskland, Nederland, Sverige, Danmark, 
New Zealand og Frankrike til stede. 

For å holde kostnadene nede, var vi innkvar-
tert på et herberge, hvor vi bodde på 8-manns 

rom (!) En av oppgavene til WATOC er å 
koordinere treffdatoer og bestemme hvem 
som skal ha «Watoc Rally of the Year». 
Vi får også nyttig info om hva som skjer i de 
andre Triumph-klubbene, og knytter mange 
kontakter. I år hadde vi fått besøk fra et firma 
som transporterer motorsykler til og fra New 
Zealand, i forbindelse med WATOC-treffet 
der i 2019. Watoc har fått til en bra deal for 
denne transporten (les mer om det på våre 
websider). 

Rapport fra WATOC møte 2016 i Harlow, England, 22. oktober 2016

Den norske delegasjonen med anstand. Christer, Sølvi og Nils 
(Foto: Pauline McKie)

Pauline og Jim McKie og Garry Perkins fra England koser seg 
med Yorkshire Pudding etter møtet.

Daniel fra New Zealand Motorcycle Adventures informerte om 
hvordan vi kunne få fraktet sykler til NZ.

TEKST & FOTO: NØH
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Info fra klubbene: 
TOMCC-N 
3 dealers left. Sales bikes: all new models 
doing well, + 25-30% up. Would have been 
much more in case the bikes would have been 
available. TOMCC membership low but slow 
grow, 160 members. More PR (flyers) being 
done about it at meetings. At least one dealer 
is supporting TOMCC.  

TOMCC-NZ
Membership is growing, now about 450 
members. They are getting some support of 
dealers. Dealers are more like multi-brand 
dealers. 

TOMCC-SE
All is stable. 1200 members. Facebook page 
attracts interest, and there is a move from the 
forum, likely the forum is going to be closed. 
There are some more local activities, up to 
individuals. But it is a good movement. Some 
support from the dealers, the largest is a good 
contact. 6 dealers in Sweden.  

TOC-DK
Membership stable at 700. Only 1 dealer, the 
official workshops are also working well. 
Change of editor in club, looking for new 
one. New young member in the committee.  

TMOC-DE
Veterama, in Mannheim, stand but no new 
members. But there was interest in the stand 
and club. Membership in general stable, 80-
90 members. Rally slowly less, maybe due 
to publicity, lack of it. New internet club, 
for new bikes, it gained 300 members in 2 
month. (but it is easy to be a biker on the in-
ternet). No support from the dealers, but also 
not looking for it. 

CTF 
Clubs is going up, at least 40 members up. 
Also 5 new Irish members. A lot of new 
young female members. Contact with Tri-

umph France, that is a progress. They will 
make a show together. Contact will be inten-
sified for the future. But CTF and Triumph 
France, they are complementary not rivalling. 

TOMCC-UK
Membership up. New branch in the UK and 
in the US (interesting since the club in the 
US never was really alive). Facebook page 
attracts people and members through it. New 
treasurer, Mick. Club forum works, but at-
tracts always the same people.  

TOCN 
Membership, gained 40 members last year. 
Triumph Live helps. 

TR3OC: 
No information about them, it looks like they 
are not interested.  

Kommende møter WATOC 
France (2017), Denmark (2018), Netherlands 
(2019), Sweden (2020), Germany (2021), 
Norway (2022), England (2023).  

Watoc Rally of The Year Challenge i de  
kommende år:
• 2017: TOCN the Netherlands (40th an-

niversary) (15-18 June, Leende)
• 2018: TOMCC-UK
• 2019: TOMCC-NZ (fixed) 
• 2020: TOMCC-Sweden  
• 2021: TOC-Denmark 
• 2022: TMOC Germany 
• 2023: CTF France 
• 2024: Norway  

 
 
 
Skrevet av:  
Thor Christer Høimyr Karlsen (ILO)  
og Nils Hjallen (red)
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NY TRIUMPH WORLD  
STORE TIL BERGEN
Gode nyheter for alle Triumph-fans på Vestlandet!

Daglig leder Liv-Heidi Osland i Team MC åpner 

Triumph World Store i Bergen 11.februar 2017

Den nye Triumph Bobber kommer til åpningen

«Triumphivest» på FB kan melde om at 
Team Bergen MC på Åsane er i ferd med å ta 
over som Triumph-forhandler i Bergen, etter 
at Bikerstreet måtte legge inn årene. Butik-
ken vil bli en fullblods Triumphbutikk inn-
redet etter fabrikkens eget World store-kon-
sept. Det betyr at det i tillegg til sykler, vil 
bli et rikholdig utvalg fra hele Triumph sin 
katalog. Både når det gjelder klær, ekstrau-
tstyr og andre effekter. Dekor og innredning 
vil følge Triumph sine retningslinjer og blir 
lik det man finner i Triumph-butikker verden 
over. 

Team MC Bergen vil faktisk bli Norges al-
ler første Triumph World store. De har planer 
om å åpne 11.februar. Team MC Bergen, 
Team MC kommer også til å få spesiell op-
plæring fra Triumph, slik at deres autoriserte 
motorsykkelverksted er godt forberedt på de 
nye syklene.

Bladsøkeren ønsker Team MC med Liv-Hei-
di Osland og Rune Røst lykke til med sats-
ningen. (Bilder og tekst med tillatelse fra: 
triumphivest.blogspot)
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Vi har reservert 20 dobbelt rom, 
enkeltrom kan også ordnes. 

Vi har forhandlet en spesialpris. 
200 EUR  dobbeltrom 
2 nettet med frokost. 
150 EUR enkeltrom 2 netter med frokost.  
Betales ved utsjekk.

• Fly må bestilles av den enkelte.  
En mulighet er:  
Norvegian DY1104 fra Gardemoen 
21 kl 12:15 med retur Norwegian 
DY1109 fra Berlin 23 kl 20:05

Fredag kveld finner vi et sted hvor det  
serveres god mat og drikke.

Det vil bli lagt opp til felles sightseeing 
tur på lørdag med avsluttende sen lunch/
tidlig middag som klubben betaler.

Søndag blir det mer sightseeing før vi 
reiser til flyplassen.

BERLIN 2017

De som ønsker å være med på 
turen MÅ gi tilbakemelding på 

mail til:  
stjehovi@gmail.com 

innen 10 Februar. 

Hotell PARK INN BY 
RADISSON  

BERLIN CITY VEST

21. til 23. April
FELLESTUR
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 Club TRITON Frankrike (CTF) er en 
non-profit klubb for MC-entusiaster, og 
har som formål bevaring, restaurering og 
bruk av Tritons, Triumph (Meriden), Rac-
ing & Classic British Bike, britiske cafe-
racere eller bobbere med britiske motor-
er . Vi inviterer alle som eier en klassisk 
britisk motorsykkel til å bli med i klubben. 
Club TRITON Frankrike ble stiftet 25. juni 
1995 i Paris-området av en gruppe på tre Tri-
umph- og Triton-entusiaster:
- Andre Chardin (Dédé): President.
- Boris Roudenko (Bobo): Kasserer.
- Bernard Gasnet (Nanard): sekretær og mekan-
iske spesialist innen tritons og bitzas i Frankrike. 

 Club TRITON Frankrike i dag har rundt 
400 medlemmer; de fleste bor i Paris-områ-
det, men mange bor også i ulike områder av 
Frankrike, inkludert Korsika. Klubben har 
også medlemmer  i England, Belgia, Sveits, 
Nederland, Irland, Italia, Spania og Luxem-
bourg.
Hva kan Club Triton tilby medlemmene? 

 * Club TRITON Frankrike utgir 3 eller 4 
illustrerte og detaljrike blader i året med 
navnet La Salamandre Kitée, som holder 
medlemmene up-to-date om klubbaktiv-
iteter. Det har teknisk materiale, informative 
artikler fra medlemmer og lister med kom-
mende arrangementer. Alle medlemmer kan 
bidra med stoff.
 
* Club TRITON France er tilsluttet FFVE 
(Federation Francaise des Véhicules 

d’Epoque) og FFM (Federation Francaise 
Motocycliste) som tillater medlemmer å opp-
nå ulike lisenser for racing og konkurranser. 
Club Triton France har et eget “racing team” 
og organiserer noen løp (Track day eller drag- 

og akselerasjonskonkurranser).
Klubbens resultater fra deltakelser  i 2016:
Championship of England (CRMC) formel 
750: Steve Perlinski, første (Nourish Seeley), 
Bruno Perlinski femte (Norton Seeley), Dan-

Club Triton France
Vår franske WATOC søsterklubb, Club Triton France, ved president Dedè 
Chardin,  har på oppfordring sendt over en liten presentasjon av klubben.

Club Triton France i fin klassisk stil  på tur.

Arlette Dolo på sin Triumph Chopper
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iel Thiery syvende (Norton Seeley) og Pat-
rick Cassuto 10. (Norton Seeley).
Championship of Dirt-track England 
(DTRA): Frank Chatokhine, andre (Rickman 
Triumph)
Det franske mesterskapet i klassisk og vin-
tage sykkel (VMA): pre war: CM Pezon an-
dre (Triton), vintage 650cc: Remi Bachimont 

første (Seeley G50), Patrick Cassuto 11. 
(Norton 650), Didier Tanguy 12. (Triumph 
650) klassiske 900cc : Bernard Deletoile 
tredje (Seeley Norton)

* Club TRITON Frankrike er medlem av WA-
TOC (World Association of Triumph Owners 
Club). Ett av formålene er å utarbeide en liste 
for å hjelpe medlemmer i tilfelle havari når de 
reiser, og å bringe Triumph-eiere sammen, og 
å dele informasjon.
* Club TRITON Frankrike har avtaler med en 

rekke produsenter eller forhandlere (for det 
meste i England og USA) for spesielle- eller 
racingdeler. Mange klassiske sykkel forhan-
dlere / deleleverandører i Frankrike og Eng-
land tilbyr en rabatt til CTF medlemmer.

* Klubben har et verksted utstyrt med ulike 
maskinverktøy og administreres av en in-
geniør som kan reparere og gjenoppbygge 
motorer. Vi kan også fabrikere spesiell
deler til sykler eller motorer.

* Klubben deltar i ulike arrangementer som 
vanlige race, show, opptog og løp (i Frankrike 
og i utlandet). Klubben arrangerer hvert år en 
internasjonal rally på annet sted i Frankrike 
(eller andre land). Valget av sted avhenger av 
organisering medlemmer. (2016 var i Irland, 
2017 vil være i Normandie og 2018 i Belgia). 
Av respekt for ånden i Club Triton France 
og dets medlemmer, er klubben kun åpen 
for dem som kjører til rally på en klassisk 
britisk sykkel eller en Hinckley sykkel (men 
“klassisk” foretrekkes) eller tilhører Triumph 

Klubben er aktive innen Classic Racing, hvor de har 
vunnet mange trofeer.

Samling utenfor klubblokalet
Tre flotte Tritons på utstilling
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Owners Club tilknyttet WATOC. (Ingen biler, 
trailere eller varebiler er tillatt).

* Grunnleggerne av Club Triton France op-
prettet også i 2003 “Triumph Motorcycle 
Owners Club France”. TMOCF gjelder bare 
Triumph “klassikerne”, dvs. de som er byg-
get før 1988. (inkludert Triumph Harris) og er 
inkludert i Club Triton Frankrike. 

Hvert medlem av Triton Club er medlem av 

Triumph Club.

Kontakt oss
For å bli medlem i Club Triton France, kan du  
sende mail, og vi vil sende deg et søknadsskje-
ma om medlemsskap (eller du kan laste det 
ned direkte fra nettsiden). Hver land har også 
en egen koordinator (vi er veldig stolte over 
å ha utenlandske medlemmer som deler klub-
bens ånd). De vil også være glad for å hjelpe 
deg med andre spørsmål vedr treff, spesielle 
deler, etc.
Årlig medlemsavgift er 30 €, medlemsåret 
starter i januar.
NB. Klubbens charter fastslår at medlemmene 

må ha minst èn klassisk britisk sykkel (origi-
nal, racing, offroad, drag, chopper, bobber el-
ler special .......).
 

Bilder og tekst:  Dede Chardin

CLUB TRITON FRANCE
10 rue des Vignes
91410, Roinville sous Dourdan
France
 www.triton-france.com
infos@triton-france.com
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/100913670022

Fra Run D Or 2014. Dede Chardin på sykkelen i midten.

Det er viktig å få en god start.

Alle engelske merker er representert. Kravet er at du har en 
klassisk Britisk sykkel.

Her er det bare å forestille seg gromlyden.



29

STRIPA.....
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TA KONTAKT MED TOMCC-N 
v/Maj-Britt Nordengen
epost: majabr@hotmail.no 
eller ring telefon 91751728

 CHRISTMAS
GREETINGS 
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FULL ZIP kr 500,-
For those cold nights

SWEAT kr 400,-

T-SHIRT kr 200,-

PULLCAPS kr 50,-

Transfermerke flagg -kr 25,-

 
Stoffmerke, Triumph -      kr 50,-
Klistremerker x 3 stk -      kr 30,-
Ryggsekk -                        kr 200,-

 
TA KONTAKT MED TOMCC-N 
v/Maj-Britt Nordengen
epost: majabr@hotmail.no 
eller ring telefon 91751728

TØFF BØFF /Headneckers -kr 100,-

NEW DESIGN !!

KLUBBEFFEKTER
KLUBBEFFEKTER



32

RETUR: 
TOMCC v/Jens Hovind 

Hovinvegen 9 
2067 Jessheim
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