
 

 

En epoke i dansk landbrugs mekanisering

Fra 1947 til 1993

Dansk Landbrugs Andels-Maskinindkøb

 
 

 

Den 15. og 16. august 2015 går det løs igen, hvor det andet af klubbens  

2 årlige træf afholdes på Birkendegård, ved Kalundborg. 

Her er du også meget velkommen. 

 

Følg med på vores hjemmeside 

www.dvtk.dk 

 
Dette program er trykt og sponseret af 

Peters Traktorbøger  

Tlf. 97188271  

www.traktorbogen.dk 

traktorbøger, instruktionsbøger, teknisk litteratur 

 

 

 

 

 

Program 
 

Brørup – træffet  

Afholdes  

Den 27. & 28. juni 2015 
 

 
 

www.dvtk.dk 
 

http://www.traktorbogen.dk/


 
 

Velkommen til træf i Brørup. 
 

Dansk Veteran Traktor Klub blev stiftet i 1987, og har fra 

starten været landsdækkende, medlemmerne er spredt ud over det 

ganske land, dertil kommer også en hel del udenlandske medlemmer. 

Klubben tæller i dag over 3500 entusiastiske medlemmer, som alle har 

det tilfælles, at vi interesserer os for traktorer, maskiner og motorer fra 

en forgangen tid. 

Træffet her i Brørup er det ene af de to årlige træf som klubben 

arrangerer. Træffet på Sjælland afvikles på en dejlig plads på 

Birkendegård, ved Kalundborg, den 15. og 16. august. 

Foruden disse to træf, arrangeres der senere på året, et antal pløjedage 

som udmunder i et Dansk Pløjemesterskab for veterantraktorer. 

Herudover holdes der klubmøder, virksomhedsbesøg m.m. 

Er du interesseret i et medlemskab af Dansk Veteran Traktor Klub, så 

kan indmeldelse ske ved henvendelse i informationen her på pladsen, og 

det koster kun kr. 250.- årligt. – kr. 125 for resten af dette år. 

Som medlem modtager du 6 blade om året i super-kvalitet i farver, 

indeholdende interessante og alsidige artikler om alt det vi beskæftiger 

os med, samt beretninger fra medlemsbesøg, pløjedage m.m.. Desuden 

er der adskillige sider med køb – salg – bytte annoncer, og der er gratis 

annoncering for medlemmerne. 

 

Vi håber at du / I må få en god dag her på pladsen.  
 

 

Besøg også stumpemarkedet og 4H folkene. 

 

 

 

 

Program. 
 

Lørdag den 27. juni. 
 

Kl. 09.30: Veterantraktoroptoget starter fra Brørup Kartoffel 

                 central, anført af pigegarden. Den forreste traktor føres af  

                 Formanden for Kolding Herreds Landbrugsforening  

                 Thomas Hansen. 
 

Kl. 11.15: Velkomst ved DVTK Formand Torkil Lund.                                                                                                                                                                                                       

             

Kl. 11.30: Thomas Hansen holder den officielle åbningstale. 

 

Kl. 13.30: Traktorer og redskaber præsenteres i ringen og  

                   kommenteres af Holger Hollænder. 
 

Kl. 16.00: Udstillingen lukker for i dag. 
 

Kl. 18.30: Fællesspisning for medlemmer og udstillere i teltet. 

 

Søndag den 28. juni. 

 

Kl. 09.00: Udstillingen åbnes for publikum, der arbejdes på standene. 
 

Kl. 10.00: Traktorkontrollen - Brolund starter afprøvning af traktorer. 
 

Kl. 13.30: Traktorer og redskaber præsenteres i ringen og kommen- 

                 teres af Holger Hollænder. 
 

Kl. 16.00: Udstillingen er slut for i år – Tak og på gensyn næste år. 


