Dansk Veteran Traktor Klub
Arrangerer veterantraktor-udstilling, modeludstilling og stumpemarked i samarbejde med

Compass Congress Center, Rødekro
Brunde Vest 17 – 6230 Rødekro - www.cccenter.dk
Den 7. og 8. november. Fra 10:00 til 16:00 - Entre kr. 60,-.
Der er ikke valgt et tema, men slut op om arrangementet ved at komme med din traktor,
entreprenørmaskine, motor eller landbrugsmaskine, modeller, samt andre ting der relaterer til klubbens
virke.
Tilmelding efter ”først til mølle princippet” senest den 10. oktober til:
Traktorer og maskiner - Torkil Lund tlf. 61 54 18 33 mail: torkil.bodil@mail.dk
Stumper og modeller – Klaus Eriksen tlf. 20 61 24 83 eller mail: klausgustenhoff@icloud.com
For at gennemføre et sådan arrangement, skal vi bruge et antal medhjælpere, har du tid og lyst til at
hjælpe, da kontakt: Torkil Lund tlf. 61 54 18 33
Der stilles ikke krav til at materialet skal være nyrestaureret, dog skal det være funktionsdygtigt og i pæn
og ren stand.
Der må kun køres ind i centeret på gummihjul.
Der må max. Være 5 liter brændstof i tanken.
Stelkablet skal afmonteres når køretøjet er på plads i centeret.
Centeret åbnes for indkørsel torsdag og fredag fra kl. 08:00 til 18:00.
Alt skal være på plads fredag aften kl. 18:00.
Oprydning skal forgå søndag fra kl. 16:00 til 21:00 og mandag formiddag.
Da det er både i centerets og klubbens interesse at opbakningen bliver så stor som muligt vil stadepladser
for alle være gratis. Andre klubber med samme interesser som DVTK er velkommen til at have en stand på
udstillingen.
Der må ikke medbringes mad og drikke i udstillingscenteret, men kan købes til rimelige priser i centerets
cafe.
Der vil være en ”kaffe ordning”, hvor der kan hentes kaffe i cafeen i termokander. Småkager til kaffen vil
ikke blive betragtet som ”mad”.
Der vil være plads til et minder antal campingvogne i umiddelbar nærhed af centeret, der skal dog betales
for strøm.
Sidst men ikke mindst, husk pas, hvis du har planer om en indkøbstur til Tyskland.
Lørdag aften kl. 17:00 vil der være fællesspisning for udstillere – pris kr. 150,-. Exkl. Drikkevarer.
Lørdag morgen og søndag morgen fra kl. 8:30 til 10:00 vil der være morgenmad for udstillerne ved
fremvisning af udstillerskilt.
Udstillingsudvalget

