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Skal vi mødes ved ”Top Karens Hus” i Rebild ?
Traditionen tro, er der hver søndag kl. 12.00 – 17.00 mulighed for at parkerer på grus
pladsen foran ”Top Karens Hus”. Hvis i ønsker at spise eller drikke kaffe hos Top Karen bør
bestille bord på tlf. 9839 2716 tryk for link til nettet
Hvis der er nogen der beslutter sig for en tur derud, så gi besked, så skriver jeg rundt. Så vi
kan få nogle flere med på turen.
Veteran træf i Mou fra kl. 12 til 17, der stilles op på Mou gokartbanes bus parkering
Hedevej 6, 9280 Storevorde, Banen er åben hvis man skulle få lyst til en tur.
Der kan købes øl, vand og pølser.
For dem der ikke vil til Wedelslund, kunne vi jo bare kører en tur i det Nordjyske.
Er der nogen der evt. kunne lave en lille hyggetur ?
Tur til træf på Wedelslund.
Grundlovsdag bil- og veterantræf den 5. juni 2018
Ford Classic Club Danmark fylder 25 år, og det fejres med en særudstilling ved Godsets
Hovedtrappe, hvor 50 køretøjer illustrerer Ford´s fantastiske udvikling siden starten af
1900 tallet og frem til idag.
Træf- og Køretøjsdagen byder derudover på en mangfoldighed af specialkøretøjer, traktorog motorblues, 50'er rock, salgsboder, madboder og ikke mindst hygge i parken og på
gårdspladsen.
Som deltager Grundlovsdag skal man i år huske at tilmelde sig på forhånd på
www.veteranposten.dk
Idet vi gerne vil give alle deltagere en god oplevelse uden kø på Langelinie og ad markvejen
til Godset, vil der i år ikke være tidskrævende billetsalg ved indkørslen til træffet. Vi håber,
deltagerne har forståelse for dette tiltag, det kan jo være svært at begrænse en succes,
men vi har også erfaret, at det er et stort irritationsmoment med de lange køer ved
indgangen og parkeringsarealerne.
Køber man sin billet i god tid byder VeteranPosten på gratis morgenkaffe og rundstykker.
Entré prisen er 75 kr. frem til 27. maj for personer over 15 år. Herefter er prisen 100 kr.
Der sælges 3000 billetter til årets træf efter først til mølle-princippet.
Se yderligere information her på hjemmesiden, . tryk for Link til nettet
DTAK NORD mødes ved træffet Lundby Krat tryk her for link til Facebook + Google Map
Vi er for 13. gang klar til at byde jer alle velkommen til vores træf i Aalestrup.
Alle køretøjer over 25 år er velkommen Fra 10.00 til 15.00
Årets tema: 6 cylindre.
Der er præmier til “bedste” Bil (lastbil), MC og Knallert.
Deltagere og publikum afgør hvilke køretøjer de finder “bedst”
Der udtrækkes præmier blandt dem som afgiver stemme i afstemningen.
Vores inden døres Classic-Bistro har som sædvanlig de gode store grillpølser, kaffe, kage
m.m.
Der er som sædvanlig gratis deltagelse for både udstiller og publikum.
Der er præmieuddeling på pladsen ca. kl. 14.30.
Stumpemarked:
Vi vil gerne opfordre jer til at tage nogle stumper med til stumpemarked.
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Vi vil gerne at vi fremover i forbindelse med træffet også har et godt gammeldags
bagagerumssalg ved vores biler eller på stande, som selvfølgelig er gratis..
tryk for link til nettet , + Google Map
For 18. år i træk er der veterantræf i Sindal. Træffet er et blandet træf for alle former for
køretøjer: biler, knallerter, motorcykler og traktorer. Der deltager hvert år omkring 130
køretøjer i træffet. Træffet bliver i år afholdt søndag d. 10. juni fra 9.00 – 15.00. Der er
gratis adgang til træffet. Du kan læse mere om træffet på www.sindalveteran.dk
. tryk for link til nettet for tilmelding
(hvis der er nogen der er på Sjælland) GAVNØ CLASSIC AUTOJUMBLE 2018.
For 30 år i træk slår Baronen portene op for klassikere i alle afskygninger, og igen i år
forsøger vi os med mulighed for samlet ankomst fra morgenstunden.
For de morgenfriske har vi morgensamling på rastepladsen v. ”CIRKLE K”/Monarch v.
Karslunde (Køgebugt motorvejen sydgående retning) mellem 07:15 og 07.30.
Herfra kører vi samlet mod Næstved, og rammer Gavnø ca. 08:30.
Velankommet er det bare at sætte sig tilbage nyde sin medbragte morgenmad, og se
slotsparken fylde op med klassikere.
Yderligere oplysninger om GAVNØ og tilmelding finder du
her:http://www.gavnoe.dk/autojumble.html
Skal du med i Convoy og skal vi vente på dig kan du kontakte DTAK region CPH på
koebenhavn@dtak.dk eller Daniel på 42490297 eller på klubbens FB side.
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Veteran-træf, Lyngså marked
Succesen med veterantræf i forbindelse med Lyngså Marked gentages i 2018 – denne
gang søndag d. 1. juli.
Adressen er Nørrevej 20, Lyngså, 9300 Sæby.
Nærmere information vedr. marked opdateres løbende på Lyngså Boldklubs hjemmeside:
www.lyngsaaboldklub.dk
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DTAK NORD mødes ved træffet Lundby Krat tryk her for link til Facebook + Google Map

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
http://regionerne.dtak.dk/#home

https://www.facebook.com/groups/DanskTriumphAutomobilKlub/?fref=ts

