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5. juni 2019 af til:



 

Traditioner og nyheder til Fars Dag på Wedelslund 

På den årlige Historiske Køretøjsdag, Fars Dag, Grundlovsdag eller hvad 5. juni nu er blevet døbt i tidens 

løb, afholdes der nu for 8. gang Danmarks største havefest for ejere af klassiske køretøjer på Træf og 

Køretøjsdagen på godset Wedelslund vest for Aarhus. Og det har allerede skabt sine egne traditioner, som 

igen i år kombineres med mange spændende nyheder. Har man deltaget tidligere år, ved man jo nok, hvad 

vi snakker om, men lad os tage sidstnævnte først: 

6. sæson af den populære TV2-serie Badehotellet ruller netop henover de danske TV-skærme og fortæller 

fornøjeligt om den tid, mange af vore klassikere stammer fra. Wedelslund ligger jo midt i landet og kan 

derfor ikke byde på et badehotel, men Træf- og Køretøjsdagen 2019 vil byde på et større udsnit af de 

mange biler, der er med i serien. Vi vil også gerne levendegøre denne udstilling, og vil derfor kåre den 

bedste udgave af Weyse, Fie og de andre karakterer i serien. Så har du en lille skuespiller i maven, er der 

god lejlighed til at lufte denne på Træf- og Køretøjsdagen. 

I år er det 75. år siden den allierede landgang fandt sted på Normandiets kyst, og de rigtige hard core 

entusiaster markerer naturligvis D-dag på stedet, men vi vil også prøve markere dagen og hylde de soldater, 

der deltog, med en udstilling på Træf- og Køretøjsdagen. Så har du et militærkøretøj med tilknytning til 

anden verdenskrig, vil vi gerne opfordre dig til at deltage.     

Som tidligere år vil der sikkert også være noget i luften, men de endelige aftaler er ikke på plads endnu. 

Fælles parkering 

På baggrund af den store tilstrømning af klassiske motorkøretøjer, er parkeringsforholdene for disse bedret 

betydeligt, idet der er inddraget store arealer tæt på gårdspladsen og den populære park, hvor mange har 

nydt dagen i gode gamle og nye venners lag, måske i selskab med den medbragte madkurv eller et måltid 

fra en af de mange madboder. Mange deltagere har efterspurgt fælles parkering for klubber og måske et 

bestemt bilmærke, det bliver der også fin plads til år. Dog bedes man helst komme samlet til træffet og 

inden 1. juni meddele, hvor mange man i givet fald kommer på jk@motorploven.dk eller tlf 30243177. 

Husk hurtig tilmelding 

-Vi vil igen i år gerne give deltagerne en god oplevelse, og tage godt imod ejerne i og på deres gamle 

køretøjer, som jo er målgruppen for træffet, ved at undgå kø ved indgang og parkering og at skulle 

håndtere de mange kontanter i køen. Derfor skal man tilmelde sig på forhånd, og vi sælger kun 3.000 

billetter, der allerede nu kan købes på www.veteranposten.dk  

-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 indgang og parkeringsareal. 

Der sælges derfor ikke billetter ved indgangen, de skal bestilles i forvejen. 
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Og køber man så sin billet i god tid, byder VeteranPosten på morgenkaffe og rundstykker til de første 1.000 

tilmeldte. Husk at bestille dette sammen med tilmeldingen. Entreprisen er som sidste år 75 kr. frem til 15. 

maj for personer over 15 år. Herefter er prisen 100 kr. pr. person. 

Gode traditioner 

I år håber vi også på flere salgsboder, idet erfaringen er af mange lige har et par løse sedler eller en 

Mobilepay, der skal luftes i løbet af dagen. (forhåndstilmelding på tlf 26287465). 

Blandt traditionerne hører adgang til god mad og kolde drikkevarer garneret med god musik leveret af de 

fra tidligere år kendte Shakers og Roger and Over samt motor- og traktorblues med H.P. Lange & Friends. 

Blandt traditionerne kan også være nævnte grønne lejr med militærkøretøjer, en spændende udstilling af 

lastbiler, brandbiler og to-hjulede køretøjer, og den allervigtigste udstilling – deltagernes egne køretøjer, 

der igen i år vil afspejle årtiers tekniske udvikling. 

Træffet er nemlig åbent for alle motorkøretøjer ældre end 25 år. Kommer man i et nyere køretøj, er 

parkeringsforholdene også forbedret for disse. 

Træffet afvikles igen i år i et samarbejde mellem Wedelslund Gods, VeteranPosten, Wedelslund Gods 

Classic Car Club og Dansk Vintage Motor Club. Nærmere oplysninger kan fås ved Steen Jørgensen tlf 

76400014, Jørgen Kjær tlf 30243177 og Wedelslund Gods tlf 26287465. 

Så man kan allerede nu glæde sig til både spændende nyheder og traditioner den 5. juni 2019 på 

Wedelslund Gods, og den måske allervigtigste tradition på Træf- og Køretøjsdagen den 5. juni er at alle 

deltagere og gæster skal have en rigtig hyggelig dag.  

Nærmere oplysninger og yderligere fotos ved Jørgen Kjær, jk@motorploven.dk eller tlf 30243177 
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