
Pladsen: først og fremmest er Træfudval-

get meget glade for, at vi igen i år, har 

fået lov af Vejen Kommune og politiet, til 

at køre optog, afspærre -vejen og -par-

keringspladsen i lighed med sidste år. 

Stor tak til Vejen Kommune Beredskab, 

som har været yderst fleksibel, og fundet 

en løsning på vore plads-problemer. Vi 

har fået lov at undlade den problematiske 

brandvej! Og takket være den yderligere 

plads, har vi igen (håber vi) plads til så-

vel Traktorer som maskiner, motorer og 

kræmmere veteranbiler og motorcykler.

Der er dog de sædvanlige restrektioner 

på angående pladsen. Kommunen anser 

vore overnattende gæster som en cam-

pingplads, og derfor skal de gældende 

regler for campingpladser overholdes til 

punkt og prikke.

Der skal være min. 3 m afstand mel-

lem hver campist incl. fortelt osv. også 

mellem hver kræmmer-stand der be-

nytter telt og campingvogn. Det er et 

ufravigeligt krav. Samtidig skal alle 

campingvogne samles på de arealer 

vi har fået godkendt til camping. Plad-

serne vil blive anvist når I kommer.

Ellers er der kun nogle få ting der skal 

respekteres, for at vi kan få så stort et 

arrangement til at lykkes. 

For at undgå det kaos, der opstår når vi 

overtager pladsen kl.15:00, så har vi igen 

i år valgt at gøre følgende:

Pladsen opbygges kl. 15:00 – 16:30, så 

har vi en chance for at få pladsen klar i 

ro og orden. De reserverede kræmmer-

pladser markeres og der sættes hegn op. 

Husk: Ingen adgang til pladsen før efter 

kl. 16:30. 

Det har virket perfekt de sidste år, og gi-

ver meget mindre panik på, når pladsen 

åbnes, derfor gør vi det igen.

Grill fredag aften: for at undgå misfor-

ståelser omkring grill fredag aften, har 

vi, lige som de sidste år, 

vedtaget følgende:

Der tændes op i en stor fælles grill som 

er klar kl. 18:00, grillen må benyttes af 

alle til medbragt grillmad.

Har man ikke noget selv til grillen, er 

der aftalt med kræmmerhuset, at man 

kan købe pølser og brød hos dem. DVTK 

er klar med en øl eller vand til de flittige 

hjælpere, der får udleveret en ”øl-billet”

Spisning lørdag aften: 

Vi har valgt samme madleverandør som 

sidste år! Træfudvalget og de spisende 

gæster har rost leverandøren til skyer-

ne, fantastisk.

Menuen anrettes i år som buffet, bestå-

ende af følgende aldeles velsmagende 

og i rigelige mængder:

- 16 slags salater

- Flødekartofler

- Krydderkartofler

- Bagte kartofler

- Oksefilet

- Glaseret skinke

- Marineret kalkunbryst

- Fyldt svinekam

- Is til dessert.

Dette til en pris af 170 kr. excl. drik-

kevarer. Ønskes morgenmad, koster en 

morgenmadsbillet kr. 30,-

Tilmelding: se under tilmeldinger. Des-

uden spiller Sten Olsen.

Optog lørdag: Det velkendte optog star-

ter sædvanen tro kl. 9:30 præcis fra Brø-

rup Kartofler Central. Rødding Pigegarde 

går forrest. 

Vi anmoder om, at man kun deltager med 

traktorer og maskiner der er forsvarlige 

i trafikken og at der er tegnet ansvars-

forsikring. Der må kun være 1 person på 

traktorerne og vedkommende skal have 

min. traktorkørekort.

Den forreste traktor føres af formanden 

for Kolding Herreds Landbrugsforening 

Thomas Hansen. Når alle er kommet på 

plads, bedes I afhente jeres udstillings-

numre, der anbringes forrest på venstre 

side af motorhjælmen. Husk ved den lej-

lighed jeres spisebillet.

Opgaverne har vi fordelt således:

-  stævneleder er Torkil Lund, der har 

det overordnede ansvar. 

 mob. 6154 1833

-  traktorer samt ansvaret for div. på trak-

torpladsen varetages af Jan Nielsen. 

mob. 2270 4811

-  kræmmere varetages af Klaus G. Erik-

sen, ansvarlig for kræmmerpladsen.  

mob. 2061 2483

- motorer varetages af Kurt Maribo.  

 mob. 2427 0289

-  Indgang, billetsalg mm. varetages af 

Geert Hartvigsen.   

mob. 4093 5552

HUSK ! : Armbånd udleveres til alle 

udstillere, såvel traktorer, motorer som 

kræmmere, og disse skal bæres syn-

ligt under hele udstillingen.

Indkørsel sker kontrolleret, med få kø-

retøjer af gangen, og al henvendelse 

om indkørsel sker til Geert der står ved 

indgangen.

Brørup Træf 27. & 28. 
DVTK Træfudvalg Brørup byder igen alle udstillere og 

kræmmere hjertelig velkommen til det årlige træf i Brørup. 
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Pladserne anvises af: Jan - traktorer og 

Klaus - kræmmere. 

Motorer folket henvender sig til Kurt, og 

han styrer suverænt pladserne til motorer.

Veteranbiler/motorcykler mm.: De er 

hjertelige velkomne, og bedes henvende 

sig i billetsalget, så bliver de og deres kø-

retøjer omgående lukket ind på pladsen. 

Der er reserveret pladser ved informationen 

til dem og deres fl otte veteran køretøjer. 

Udstillere og kræmmere bedes være på 

plads inden kl.10:00 lørdag, så der ikke 

bliver en farlig sammen blanding af trak-

torer, lastbiler, biler med trailer og gæ-

ster der skal løse billet, og optoget der 

kommer tilbage.

Kræmmere: Kræmmere der er medlem 

af DVTK, får ved tilmelding tildelt / rå-

dighed over en plads på 7 m i bredden 

gratis, ønsker man yderligere bredde ko-

ster dette 100 kr. pr meter. Er man ikke 

medlem, koster de første 6 m 250 Kr. 

svarende til 1 års medlems kontingent.  

Pladserne vil i år være markeret ud fra 

tilmeldingerne, og er man ikke tilmeldt, 

må man tage til takke med de pladser 

der er i overskud. 

Prisen er den samme. Tilmeldingerne 

sker til Klaus G. Eriksen, 2061 2483 el-

ler mail:   inga@moslund.com 

Tilmeldinger: for udstillere  skal ske 

senest torsdag d. 18. juni kl. 24:00, til

Torkil Lund

Nedergaden 12, Mjang, 6470 Sydals

Telefon: 6154 1833

Email: torkil.bodil@mail.dk

Tilmelding kan også foretages direkte 

på klubbens hjemmeside!

Husk: er du tilmeldt med din traktor/

redskab/maskine, så er papirerne udfyldt 

som en service overfor dig!

Nemt - bekvemt og hurtigt.

Tilmelding til spisning og evt. mor-

genmad: 

Senest d. 18 juni, og foregår til Torkil 

Lund på tlf. 6154 1833 eller mail: torkil.

bodil@mail.dk . Spisebilletter skal være 

afhentet i informationen senest lørdag d. 

27. juni kl. 12.00, ellers bliver de solgt 

til anden side.

Skal man hjem i bil lørdag aftenen, bedes 

bilen være kørt udenfor afspærringen in-

den kl. 18:00 . Vi kan ikke kontrollere en 

så stor plads for „ubudne gæster“, når der 

kører biler ud og ind hele aftenen. Alle 

udstillere og kræmmere må, som på alle 

andre udstillinger, først forlade pladsen 

kl. 16:00 lørdag og søndag.

Der vil, i lighed med de tidligere år, være 

hundevagt på pladsen fra aften til mor-

gen. Husk dette, når du „træder af på 

naturens vegne“ midt om natten, og der 

pludselig står en stor Schæferhund lige 

bag dig! 

Der vil være samaritter med hjertestarter 

på pladsen i dagtimerne. De er placeret 

synligt ved indgangen. 

Ved uheld ring omgående 2270 4811, 

eller henvendelse til informationen. Det 

samme gælder ved brand, ring 2270 

4811, vi har pulverslukkere på pladsen.

Hunde på pladsen skal holdes i snor, 

og har på intet tidspunkt adgang til 

spiseteltet. (husk bæ-pose!)

Formanden for Kolding Herreds Landbrugs-

forening Thomas Hansen, holder åbnings-

talen kl. 11:30, og Holger Hollænder er 

igen i år bestilt til at „speake“ traktorerne 

og andre maskiner hver dag kl. 13:30. 

Temaet i år er ”DLAM” Det ser vi frem til 

med spænding.

Check lige hvad I har stående derhjemme 

af ”DLAM maskiner” Der fi ndes jo et hav af 

traktorer, maskiner og mejetærskere. Mød 

op med det, og gør vort tema til en succes.  

Tematraktorer speakes selvfølgelig først!

Vi har igen en bøn til udstillerne: Holger 

fortæller meget gerne vidt og bredt og 

fuld af gejst og entusiasme om f.eks.15 

stk. Ferguson, Volvo eller Fordson osv., 

men gejsten svinder lidt, når han skal 

fortælle det samme 15 gange fordi de 

kommer spredt og enkeltvis. 

Kan I ikke godt samle jer lidt i grupper. 

Det ser også meget fl ottere ud, når der 

kommer „en hel sværm“.

Kran / gaffeltruck hjælp til tunge løft: 

Der vil være hjælp til afl æsning såvel om 

fredagen som lørdag morgen, ligeledes 

ved motorer m.m. Kan I ikke fi nde hjælp, 

så ring  2270 4811. 

Husk:

Vi skal vise vore ting frem, vi skal hygge 

os, vi skal have noget godt at spise, må-

ske med en enkelt øl til! 

Vi håber vi bliver rigtig mange og der er 

i år bestilt et antal pedaltraktorer hvor 

de små kan køre ræs under opsyn   Sæt 

en dag eller to af, lad os få et par gode 

dage. Vi ses´

Træfudvalg Brørup

På træffets vegne

Torkil Lund

juni 2015

Husk: 
Vi mangler altid frivillige hjælpere, især fredag eftermiddag og søndag fra kl. 16, for at få så stort et stævne stablet på benene. 
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