AKTIVITETSKALENDER 2018 DTAK NORDJYLLAND

APRIL:
21.

Fra 9 til 16, Stumpemarked og veteranudstilling i Års, Tryk for link til nettet
Denne gang er alle 3 haller i brug. Messevej 1, 9600 Aars
udendørs veteran parkering denne gang, men stadig med gratis adgang for føreren

MAJ:
1.

DTAK NORD mødes ved træffet Lundby Krat tryk her for link til Facebook + Google Map

5.

Forårstræf & Generalforsamling DTAK, Hotel Medio, Kolding landevej 6, 7000 Fredericia
Selve generalforsamlingen starter kl 14:00
Se mere i klubbladet Triumph Nyt

10.

Kr. himmelfartsdag med åbning af Jesperhus Blomsterpark. Gratis adgang for i alt 4
personer der kommer i en bil der er mindst 35 år gammel.
OBS mødetid kl. 7,00 – 9,30 (efter kl. 10 = ingen gratis adgang) Udkørsel tidligst kl. 15,30
Man kan selvfølgelig også benytte sig af tilbuddet på en miniferie.
Husk tilmelding til Jesperhus senest d. 1. Maj uanset om du vil overnatte eller ej.
https://www.jesperhus.dk/media/648242/veteranbiludstilling_2018.pdf
Skal vi kører i samlet flok ?
lad mig hører fra jer hvis i vil deltage, så finder vi nogle møde steder.
Det ugentlige træf på Hobro Havn starter. Aftal eventuelt samkørsel
(Sæsonstart på Hobro Havn med gratis pølser til udstillerne.)
18:00 - 22:00, Den Blå Fisk, Søndre Kajgade 22,Hobro, 9500 Danmark + Google Map
Brønderslev Veterandage kl. 10-16 tryk for link til nettet
Glæd dig til at se masser af veteran traktorer med tilhørende maskiner, veteran biler i
flotteste stil, gamle lastvogne, busser, redningsmateriel og brandbiler m.v. Også
motorcykler, scootere og knallerter af ældre årgang vil være repræsenteret.
Jeres klubber er meget velkomne til at lave en stand på pladsen.
Træf Hjallerup Mekaniske Museum
Begge dage fra 09.00 til 16.00
Du/I er velkomne til at udstille din/jeres bil, traktor, knallert, stationær motor, eller andet,
der er "se værdig"
Der vil begge dage være stumpemarked på pladsen bag museet.
(gratis kaffe og rundstykke til kræmmere og udstillere inden kl. 10.00)

17.
12-13

19-20

Lørdag kl. 13.00 vil der være Traktor ringridning.
(ingen tilmelding, bare mød op)
Søndag vil der være Havetraktor træk. Indvejning fra kl. 10.30
Træk starter kl. 12.00, eller når indvejning er færdig.
(ingen tilmelding, bare mød op.)
Der vil være salg af pølser og drikkevarer på pladsen.
Tilmelding Stumpemarked : Jan Svendsen tlf. 5072 8372 efter kl. 16.
køretøjer : Erik Skov tlf. 2078 3549
Motorer : Jens Jørgensen tlf. 2978 1388
eller se hjemmeside http://www.hjallerupmekaniskemuseum.dk
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Der er fri entre på pladsen.
Adgang til museet dkr. 30.Parkering koster dkr. 20.tryk for link til nettet
25-26

I samarbejde med Vodskov Veteran Bil Club inviterer Equitour Aalborg til veteranbiltræf
under Equitour Aalborg:
Tag din bil med og få gratis indgang på pladsen.
https://equitour.dk/da/program/veteranbiltraef-25-maj

Jeg vil opdatere kalenderen når der kommer nye events / datoer ind.
Input til ture / garagemøder eller andet modtages meget gerne.
Leif
Besøg vores hjemmeside eller facebook
www.dtak.dk
https://www.facebook.com/groups/DanskTriumphAutomobilKlub/?fref=ts

