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For 23. gang slår vi dørene op til 3 dages
Veterantræf.
Igen i år har vi et program spækket med
muskelkræfter klar til jer, for i år er træffets omdrejningspunkt ”Muskelkraft” – en
enhed man bruger til at måle kraft og styrke.

Og dette med en
ting for øje, at føre
P.T. Barnums ideologi videre. Nemlig
at ”Den mest noble
kunst er at gøre andre glade”.

Derfor skal en kæmpe tak lyde, til de
mennesker der vælger at donere deres tid
før, under og efter træffet. Det er Jer, der
har skabt dette fantastiske arrangement.
Så husk dette, når I ser smilene blandt
publikum.

Det er uanset, om du er vild med boksning,
som dengang farfar var barn, musikere
der slår tonen an i Musikteltet, Danmarks
stærkeste mand eller om du foretrækker
det mekaniske, såsom racerløb med historiske biler, veterantog eller Danmarks
første forureningsfri bil (med 1 HK), fra
omkring år 1900.
Vi har samlet en bred palet af udstillere, og
træffet byder blandt andet på; nostalgiske
køretøjer, militærhistorie, udvikling i maskinerne, musik og børnedyrskue. Alle står
klar til at underholde og formidle historien
og deres viden. Og dette er kun et lille udvalg af det du kan opleve.
Mange af træffets nye tiltag er baseret på
ønsker fra publikum og frivillige. Ønsket
er at føre jeres ideer og ønsker, kombineret
med hvad vi brænder for, ud i livet.
Græsted Veterantræf er en forening, drevet af frivillige, både under træffet og
ikke mindst før. Dette års veterantræf har
2600 timers møder, og mere end 10.000
arbejdstimer bag sig,
fra en masse dedikerede frivillige, der
har forsøgt at skabe
de bedste rammer og
den bedste oplevelse
for hele familien.

Uden vores frivilliges arbejde, udstillere, kræmmere, foreninger og sponsorer,
havde der blot været en mark i Græsted.
I er dem, der formidler det, vi andre
brænder for, og det skal I særligt takkes
for. I forstår at udviske skel på tværs af
forskelligheder og alder og give vores
publikum en oplevelse, som de kan tage
med sig hjem.

Nye partnere

En ny samarbejdspartner i års træf
er Det Grønne Museum.

MYveterantog er en jernbaneforening, tilknyttet Dansk Jernbane-Klub, og hjemmehørende i
Hundested.
Museet er en fusion, i 2016, mellem det
tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseet og
Dansk Landbrugsmuseum og er samlet
på herregården Gammel Estrup på Djursland.
Omkring år 1900, da automobilet var en
ung opfindelse, havde opfinderen Dan
Barfoed la Cour udtænkt en mere “miljøvenlig” måde at udnytte hestekræfterne på. Sammen med smeden Hoffman
udviklede han et løbebånd med hjul, rat
og sæde. På løbebåndet travede en hest,
og herfra overførtes kræfterne til hjulene.
Dette var en ”Hippomobil” og du kan opleve den på træffet.
Danmarks Flymuseum er en erhvervsdrivende fond stiftet 19.
april 1975. Initiativet opstod i en personkreds med interesse for veteranfly.

Derfor beder vi også dig, som gæst, at
tænke over dette, når Du besøger
Græsted Veterantræf.

Danmark har igennem mange år haft
F-16 fly i det danske flyvevåben. I januar
1980 ankom den første F-16 til Danmark.
Det var to danske piloter i en F-16B, der
landede på Flyvestation Skrydstrup, hvor
eskadrille 727 var den første eskadrille,
der fik de nye fly.

Vi byder jer alle rigtig hjertelig velkommen til Græsted Veterantræf og til:
Mekanik og Nostalgi for hele familien.

Du kan nu tage en selfie med et ægte
F-16, inden de forsvinder. Gratis, uden
det koster spidsen af en jetjager.

Jørgen Sørensen
Frivillig Træfkoordinator

De har et helt specielt MY lokomotiv.
MY-lokomotivet er legendarisk i Danmark. DSB købte i alt 59 lokomotiver af
denne type i årene mellem 1954 – 1965,
og på Veterantræffet kan du møde en af
disse sjældenheder, som i øvrigt har en
rig historie bag sig. Lokomotivet får
følgeskab af en anden gammel kending,
nemlig de røde kupévogne.

Fiskefirmaet Fiskernes Deli, Gilleleje havn, sponserer silden og Restaurant Gilleleje Havn er dem der
sørger for brødet. Blistrup Brugs
giver smør, fedt og service.
Noget nyt på årets Veterantræf er et fælles sildebord mandag middag. Fiskernes
Deli laver marinerede, let krydrede sildefileter og stegte sild, af sild som er fanget
af lokale fiskere i Kattegat og den nære
vestlige del af Østersøen. Og Restaurant
Gilleleje Havn lægger brød til, til dette
nye tiltag.

Så der er denne
dag, mulighed
for GRATIS at smage på lokale produkt
er, fra det Nordsjællandske område, som
er en del af bæredygtige danske fiskeri.

Oplev dampen
Ikke et Veterantræf i Græsted
uden dampmaskiner. Igen i år har vi været heldige at få
nogle nye udstillere på banen.
Damptromleklubben holder til på “Nyvang” i Holbæk. Her hygger den lille
forening sig med at gøre sit til, for at bevare de gamle maskiner. De beskriver sig
selv som en gruppe dampentusiaster, der
mødes jævnligt for at restaurere, vedligeholde og ikke mindst køre med klubbens
materiel.
Igen I år vender vi blikket mod Holland.
John er ankommet med den fine træskomaskine samt et par damptraktorer. Kom
vejen forbi, måske ender du med et fugle
hus eller en fin pyntegenstand til blomsterne derhjemme.
Pieter, Elina, Harry and Riejanne er
kærkomne som altid, med deres damp
maskiner en Foden Steamlorry type ”c”
og Elephanten.

Nyheder i år er der også flere af. En ny
mini Fowler showmans Road locomotif,
som for første gang besøger dansk jord
samt en ”Stanley” dampbil.

MC-ere &
Knallerter

Ligger dit interessefelt
inden for Veteranknallert,
så kan Græsted Veterantræf også imødekomme
dette. En af de besøgende klubber ligger
ikke så langt væk. Kører du mod Gilleleje
kan du støde på Nordsjællands Veteran
Knallert Klub som har mottoet ”Her Er
Plads Til Alle”. Nordsjællands Veteran
Knallert Klub er for alle, med en passion
for veteranknallerter.
Vi må vente i spænding, lidt endnu.
Meget afhænger af vejr og vind. Hvilke
gamle veteranmotorcykler der ønsker at
lægge vejen forbi Veterantræffet, må vi
se på dagen. Dog håber vi at se lige så
mange, og gerne flere, end sidste år.

Muskelbiler

Alle typer
af Amerikanerbiler er
i år repræsenteret,
vi snakker
her om muskelbiler, biler med de store
motorer. Igen i år lægger de lokale Gribskov Hillbillies vejen forbi Græsted Veterantræf. De vil være at finde på pladsen
alle tre dage. Vi ved også at der kommer
andre store biler forbi træffet, så der vil
være noget at se på.

Så er der Motocross

Kigger man i gamle tekster, kan man
læse, at man begyndte at køre motocross
i Danmark efter 2. verdenskrig. Sporten
blev opfundet i England og dyrket under
navnet Scrambling i 30erne. Men først efter 2. verdenskrig bredte sporten sig også
til kontinentet og Danmark fulgte efter i
1949, hvor man kan læse om Scrambleløb på den nyanlagte Vinderødbanen ved
Frederiksværk. Nu kan du også opleve
Motocross på Veterantræffet.

Kør med veterantogene
Græsted Veterantræf og Nordsjællands
Veterantog indgår igen et samarbejde om
at tilbyde køreture med veterantogene
under årets træf i pinsen. Køreturene i
veterantogene er endog med i entrépris
en. Køreturene veksler mellem damp og
diesel, så der er rig mulighed for at opleve begge typer trækkraft. Toget kører
på Gribskovbanen fra Græsted, til henholdsvis Mårum og Gilleleje, i træffets
åbningstider. Og ofte kører togene helt
ind på Veterantræffets område.
Og
fra
Hundested
kommer
et MY-lok o m o t i v,
som er legendarisk i
Danmark.
DSB købte i alt 59 lokomotiver af denne
type i årene mellem 1954 – 1965, og på
Veterantræffet kan man møde en af disse sjældenheder, som i øvrigt har en rig
historie bag sig.

Veteranlastbiler
Et større område af træffet er fyldt med
store flotte veteranlastbiler. Her er der
mulighed for at kigge på gode gamle
Scania, Volvo, Ford og mange af de andre lastbiler, der har været gennem tiden.

Mange af disse lastbiler gør stadig tjeneste mens andre er ”udstillingsgenstande”.
På området er der også en lastbil med
biograf, hvor man kan få mere at vide om
disse store prægtige maskiner.

Gamle motorer

Stationære motorer
findes i et utal af
varianter, alt efter behov. På Veterantræffet har vi haft mange
forskellige motorer,
og igen i år kan man
se et pænt udvalg af
disse spændende motorer, som har haft
deres plads i historien.
De vil starte deres motorer:

Alle dage kl. 11.30, 13.30
14.30 & 15.30*
*Ikke mandag

Veteranbilerne på træffet
Vi har alle afskygninger af veterankøretøjer. Og et meget stort område er veteranbilerne. Enten har man en eller også
drømmer man om en.
Veteranstatus opnåes når bilen officielt er
30 år (gælder synsregler og forsikring).
Derfor skal deltagende veterankøretøjer i
år være fra før 1989. Næste år i 2020 vil
det være 1990 og så videre.

På træffet kommer biler langvejs fra, så
tag dig tid til at nyde de mange flotte køretøjer. Måske får du inspiration, til selv
at finde et eksemplar, en dag.

Vigtigt at vide om udstillere
Det skal nævnes, at for mange af de udstillede veterankøretøjer, kan det svinge
fra dag for dag, hvilke der kommer og besøger os. Ligeså med Amerikanerbilerne
og 4*4. Nogle af udstillerne vælger kun
at komme en dag mens mange vælger
alle tre dage.

Bulder og brag
Græsted Veterantræf giver dig i år, muligheden for at tage på en spændende
militærhistorisk rejse.
Vi
begynder
med
tropper
fra den Amerikanske borgerkrig og frem
til i dag, med
et ægte dansk
F-16 Fighting
Falcon jagerfly.
Hold dig for ørerne, mens nord- og sydstaterne affyrer deres kanoner, og nyd synet mens de efterfølgende lærer børnene
at eksercere.
Lørdag besætter de tyske tropper fra 2.
verdenskrig Veterantræffet. På terrænbanen kan man se slagene, med heftige
kampe mellem amerikanske og tyske soldater, med ægte våben fra 2. verdenskrig.
Nyd en kop kaffe, eller en kold øl i Vietnambaren, efter at du har set militær
køretøjer og panzer, køre rundt på terrænbanen.

Gynger &
karruseller

Højtærede publikum, må vi
præsentere den
eneste af sin slags i Skandinavien, ”Udlånt” af Steen Giphardt, Dødsdromen.
Dødsdromer og motorcykelartisterier er
ikke længere en selvfølge på markeder.
Det er således de færreste børn, der i dag
ved, hvad en dødsdrom er. Veterantræffet
tilbyder dig denne chance, så gå ikke glip
af denne fantastiske oplevelse.
Der er også gammeldags luftgynger, hvor
man selv skal skabe turen for sine børn.
En dejlig familieoplevelse.
Og selvfølgelig er Ankers Tivoli på sin
vante plads.

Landbrugets mange maskiner

Vi er begunstiget med at have en rigtig
ildsjæl udi landbrugets maskiner, som
har en fantastisk stor samling af disse
gamle køretøjer og maskiner.

Se hele tidsperioden til den store militærparade i ringen eller oplev, på egen hånd,
hvordan soldaterne levede i de forskellige lejre. Og husk selfien med et F-16.

DM i traktortræk

Traktortræk Nordsjælland er en forening
drevet af frivillige, hvis formål er at bevare og styrke interessen for Traktortræk
i Nordsjælland.

Når der mandag d. 10. juni afholdes traktortræk på Veterantræffet, vil man opleve
et fantastisk show. Der kommer mange
forskellige traktorer og man vil kunne se
alt fra traktorer der for længst er taget ud
af deres virke i landbruget og til traktor
er der stadig hvert år pløjer og harver på
markerne.
Desuden er der DM i Havetraktortræk,
som køres i forskellige klasser. På træffet køres der, d. 9. juni, en DM-afdeling
i den samlede turnering om Danmarks
mesterskabet. Her er deltagerne fra 8 år
og op, maskinerne vejer op til ca. 600 kg.
og motorerne på op til 5 l. Så det er havetraktorer der vil frem.

Stumpe- og Kræmmermarked..

Lær din by at kende

Gribskov Arkiv, som både er kom
munens og borgernes arkiv, bidrager i år
på Veterantræffet med en lille udstilling
om jernbanens udvikling og betydning
for lokalområdet især set i sammenhæng
med turismen og strandlivet.

Disse fremvises naturligvis på Veterantræffet. Og der er også andre der udstiller
deres unikke maskiner.

Derudover vil der være en quiz for børn
med en sød belønning. Og så
vil der måske
være mulighed
for at lave nogle
gode ”selfies”.

Lørdag kl. 10.00 - 20.00
Søndag kl. 10.00 - 20.00
Mandag kl. 10.00 - 16.00

Åbningstiderne for markederne
vil være følgende:

..er som vanligt at finde på træffet. Alle
aktiviteter på Græsted marked er arrang
eret af badminton spillere og alt overskud går hvert år til de to klubber Team
GSG og GBTK motion. Så mangler du
noget så læg vejen forbi og du vil helt
sikkert finde det.
På Stumpemarkedet kan du måske finde
lige det, du mangler til dit veterankøretøj.
Vores kræmmere vil som altid være behjælpelige og er altid klar til en snak.

Vi ses til
GRÆSTED

ETERANTRÆF

Fyrværkerisalg
27. - 31. dec.

Citronen fylder 100
Hvem husker ikke 2CVeren? Det lille
køretøj, som var utroligt populært, billigt
og næsten allemandseje før i tiden. Og nu
fylder Citroën hele 100 år.
I den anledning
kommer
Krybe
baandsSocietetet,
med deres
halvbælte-køretøj, Citroën Kégresse på besøg, og
de har inviteret andre Citroën-venner med
til at fejre fødselsdagen.
Mange af gæsterne fra tidligere års Veterantræf i Græsted har sikkert ikke undgået at bemærke et sælsomt køretøj, der
har tøffet rundt med forskellige glade
mennesker – nogle af dem med tropehjelm
eller fez.
Bilen, Citroën Kégresse, som i sin tid blev
meget berømt, da Citroën i 20’erne og
30’erne brugte vogntypen til ekspeditioner
i både Afrika, Asien og flere andre hjørner
af verden. Kégresserne blev fremstillet til
mange vidt forskellige formål, herunder
også militært brug, og i mange forskellige
modelvarianter og -størrelser.
Igen i år vil Societetet slå lejr på den nordsjællandske savanne i Græsted, og i år vi
der være spændende udstillinger, dels fra
Den Sorte Ekspedition, som Citroën foretog i Afrika 1924-25, og dels en stor plancheudstilling om Citroëns historie, i anledning af mærkets 100-års jubilæum i år.

Hillclimb / Sprint /Racerløb
Igen kan Græsted
præsentere
en
stor begivenhed,
i form af vaskeægte racerløb, på
de Nordsjællandske landeveje. I
dagene 8.-9. juni,
vil der blive kørt
racerløb på vej
ene, arrangeret i
et samarbejde mellem Historisk MotorSport og Græsted Veterantræf, i Hillclimb/
Sprint.
Der køres
2 ruter på
henholdsvis 2,2 km
og 2,8 km.
Det ene løb
køres lørdag d. 8. juni i området omkring Firhøj,
som ligger nordøst for Græsted, op mod
Dronningmølle. Det andet, søndag d. 9.
juni, køres i nærheden af Træfpladsen,
lige uden for Græsted By. Begge løb er
tællende til Historisk Motor Sport (HMS)mesterskabet. Allerede fra kl. 8 om morg
en, varmes der
op med prøvekørsler, afsluttende med det
ægte racerløb,
som forventes
afsluttet
ca.
kl. 16.
Når bilerne ikke er på farten, befinder de
sig på en flot ryttergård, inde på Veterantræffets område, og publikum vil have
adgang til området, så der kan tales med
kørerne og se deres flotte historiske racere.
På vores hjemmeside kan du læse mere om
løbene m.m.

Creedence Clearwater R
Creedence Clearwater R
Creedence Clearwater R
Creedence Clearwater R

Vi gør opmærksom på risikoen for sod-nedslag
da damp-maskiner og veterantog er kulfyrede.
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21

20

rd
Ponyridning ˅
Kaninbedømmelse

Åbning
Kaninhop/Ansigtmal.
Ansigtmaling ˅
Hønseskidning
Hestebedømmelse

Am.biler: Amerikanerbiler
Vet.landbrug: Veteranlandbrugsmaskiner & traktorer
Reenactment: Reenactmentkamp
˄: også i foregående ½ time ˅: også i efterfølgende ½ time

The What
The What
The What

Ølbingo/banko

Bokseturnering
& The What
Bokseturnering
& The What
Bokseturnering
Hyggepianist
Hyggepianist
Reenactment
H.C. Andersen Nord og Syd
Small Arms
H.C. Andersen
Motocross
Hyggepianist
Hyggepianist
H.C. Andersen
Militær/Panzer

Musikteltet
Traktortræk Terrænbane
Motocross

L
ø

12 Træfåbning
Damp
13 Militærparade
Nord og syd
14 Veteranbiler
Veteranbiler
15 Militær
Nord og Syd
16 Vet.lastbiler
Am.biler
17 Racerbiler
Racerbiler
18 Veterantraktor
Veterantraktor
19

Velkommen i vores
herlige kaffetelt

11

Priser:
Kaffe/The ad libitum...........................20 kr.
Saft ad libitum….................................10 kr.
Kage (Chokolade, Linse ell. Kringle).20 kr.
Kage (Flødekage)……..............….….30 kr.
Fedtemad med salt og kaffesort……..40 kr.
Ostemad…......................................…30 kr.

Kaffetelt

På Veterantræffet i Græsted, kan du be
Kaffeteltets åbningstider:
søge vores dejlige kaffetelt, som ligger
Lørdag: kl. 10.00 til 16.30
med træfpladsens bedste udsigt. Inde i telt
et, har vi dækket bordene med ny-rullede
Søndag: kl. 10.00 til 16.30
duge, smukke blomster og der serveres på
Mandag: kl. 10.00 til 16.00
rigtig gammelt porcelæn. Her kan du sidde
i ly for sommersolen, og lytte til musik og
anden underholdning, mens de flot klædte damer, herrer og børn sørger for den nostalgiske
stemning. Inde i teltet, er der er også mulighed
for at opleve datidens bud på opvaskemaskine,
vaskemaskine, tøj- og hattemode, samt læse i
mange årgange af datidens dameblade.
Du kan også vælge at sidde udenfor kaffeteltet,
hvor vi har opsat borde og stole. Herfra er der
et fantastisk overblik over træfpladsen og herude serveres ligeledes af kaffeteltets personale.
I kaffeteltet er alt personalet i klædt i tøj
fra den tidsperiode vi ønsker at afspejle.
Derfor vil du pinselørdag kunne møde os
klædt i 1950ernes farverige og mønstrede tøj, mens søndag og mandag afspejler
perioden omkring 1910.
I Kaffeteltet er der også underholning med hyggepianist, H.C. Andersen
historier og levende musik.
Lørdag kommer gruppen Small Arms forbi og gæster teltet med lidt musik til eftermiddagskaffen.
Leif Druedahl spiller om søndagen en del
af sine mange tusinde gamle lakplader. og
Ramløsescenen sanere, slår også et smut
forbi.
Mandagen står i ”Four Jacks”-tegn, hvor
Høj Sø giver os de gode gamle numre.

a
g

Se nærmere i programmet

Kl. Den store ring Dyrskue

Kom en tur tilbage i tiden i kaffeteltet
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Vi gør opmærksom på risikoen for sod-nedslag
da damp-maskiner og veterantog er kulfyrede.

Am.biler: Amerikanerbiler
Vet.landbrug: Veteranlandbrugsmaskiner & traktorer
Reenactment: Reenactmentkamp
˄: også i foregående ½ time ˅: også i efterfølgende ½ time

Hønseskidning
Ansigtsmaling ˄
Ponytræk/Ansigtsmaling
Ponytræk
Ponytræk

Kæphestespring

Soul Survivors
Soul Survivors
Soul Survivors
Soul Survivors

Cirkus Skunk
Cirkus Skunk

Folkedans
Folkedans
Folkedans

Musikteltet

Turn on Tina
Turn on Tina
Turn on Tina

g
Militær/Panzer

Reenactment

Motocross

Motocross

Militær/Panzer

Terrænbane

a

d

Traktortræk
DM i
Havetraktor
DM i
Ramløsescenen Havetraktor
H.C. Andersen DM i
78’er lakplader Havetraktor
78’er lakplader DM i
H.C. Andersen Havetraktor
DM i
78’er lakplader Havetraktor
78’er lakplader DM i
H.C. Andersen Havetraktor

Kaffetelt

n

Hesteopvisning
Ponytræk/Ansigtsmaling
Ponytræk/Ansigtsmaling
Ansigtsmaling
Ansigtsmaling

Dyrskue

BEMÆRK: Program-ændringer
kan forekomme!

Store ring
Am.biler
Vet.Knallert+MC
Militærparade
Vet.lastbiler
Veteranbiler
Veteranbiler
Nord og syd
Heste
Damp
Citroën
Am.biler
Vet.landbrug
Vet.landbrug
Veteranbiler
Veteranbiler
Racerbiler
Racerbiler
Damp

S
ø

11

kl.
10

Musikteltet
Se nærmere i programmet

Musikteltet byder igen på lidt af hvert. Her er nævekamp,
musik, dans, sildemadder og gøgl.

Lørdag bydes der på en
bokselandskamp mellem DK-Tyskland, hvor
udvalgte danske boksere, en del lokale i mellem, slås for DKs
ære. Desuden en kamp mellem Oliver Møllenberg og Kristian Bejko fra Albanien.

The What spiller først på aften, ligesom de
også vil sørge for den musikalske underholdning under boksningen.
Sidst på lørdagsaften,
spilles der musik af John
Fogerty, i form af Creedence Clearwater Repeated.

Søndag lægges der ud med
folkedans, hvilket altid
trækker folk af huse. Før
der kommer lidt til børnene, og de barnlige sjæle, når Cirkus Skunk gæster
træffet med gøgl.

Musikken denne aften sørger først Soul Survivors
for, når de spiller de gamle MoTown-hits, som mange sikkert genkender. Som afslutning på denne dag,
lukker Tina Turners
dobbeltgænger, Turn
on Tina, ballet søndag.
2. pinsedag lægges
der ud med Coupledance og til middag er
der det store GRATIS sildebord, mens De
gamle Jazz Drenge spiller lidt frokostjazz.

Militær/Panzer

Reenactment

da

g

Sildebord og De
Gamle Jazz Drenge
Sildebord og De
Gamle Jazz Drenge

Coupledance

Militær/Panzer

Musikteltet
Terrænbane

an

Traktortræk
Full Pull
H.C. Andersen Full Pull
Full Pull
H.C. Andersen Full Pull
Full Pull
Høj Sø
Full Pull
Full Pull
Høj Sø
Full Pull
Full Pull
Høj Sø
Full Pull
Full Pull
Full Pull
Kaffetelt

M

Dyrskue
Mal et dyreskilt
Hesteagility
11 Militærparade
Heste/Ansigtsmaling
Vet.Knallert+MC Hesteagility/An.maling
12 Veteranlastbiler Hesteagil./Kaninhop
Veteranbiler
Heste/Ansigtsmaling
13 Veteranbiler
Nord og syd
14 Am.biler
Ponytræk
Heste
Ponytræk
15 Damp
Ponytræk
Kl. Store ring
10 Vet.landbrug

Hjælp til selvhjælp

Igen i år er der hjælp til rådighed
hvis du skulle blive dårlig. Vi har
samarittervogn bemandet med
folk, der kan førstehjælp. “Stopper
dit hjerte også med at slå, når du
ser en fed veteranbil?” Bare rolig,
så er du i trygge hænder på Græsted Veterantræf ! Vi har nemlig
en hjertestarter. Og mange af vores
frivillige har været på kursus i førstehjælp og brandslukning.
Og vores babylounge står også til
rådighed hvis den lille får et uheld.
Du finder både bleer og andet der
frit kan benyttes. Der er også et
lille legeområde, hvor de små kan
muntre sig lidt, mens baby skiftes.
Rundt på hele træfpladsen, findes
der 10 førstehjælpskasser til de
mindre skader. Disse er placeret på
flg. lokaliteter:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Musikteltet
Kaffeteltet
Militærområdet
Traditionelt / Gl. håndværk
Dyrskuet
Informationen
Hjælpercontaineren
Campingpladsen
Nostalgicampingen
Skraldebilen

Ellers spørg folkene i de grønne
GVTF-trøjer.
Kasserne er
sponseret af
Trygfonden.

Dyrskue for børn og alle andre
Se nærmere i programmet

Børnedyrskuet har som vanligt, et rigt
program for både børn og dyr.
Der bydes på kaninhop med domptører og på agility,
som kort sagt, er
forhindringsløb for
dyr. Det er et spektakulært show at se
på, når dyrene løber
igennem, over, under, de mange forhindringer, som de skal passere på banen.
Af andre populære indslag på Børnedyrskuet er der ansigtsmaling med Grib
skov Naturbørnehave, pony- og hestetræk og selvfølgelig opvisning af heste
fra Rideskolen C&C.
Ally McCelland og Sabine Hansen giver
dig showet Horse & stunts, som du må
opleve. Vi løfter ikke sløret for, hvad der
sker, når der bydes op til hønseskidning.

4hjuls-trækkere

På terrænbanen vil man kunne opleve
4hjuls-trækkerne, også kaldet 4*4, køre
rundt og sandsynligvis også vælte. Det er
de store drenges legetøj og her kan de få
stillet deres lyst og interesse. Når de ikke
er ude på banen, kan man opleve dem opstillet tæt på banen.

Radio fra Veterantræffet
På træffet har vi en amatørradiostation
med kaldesignalet ” OU7G ” så publikum
kan opleve amatørradio live. Stationen er
bemandet af folk fra Experimenterende
Danske Radioamatører (EDR) afdeling
Frederikssund OZ6FRS. Sidste år lavede
de 500 kontakter i løbet af træffet.

Danske håndværk
Traditionelt Håndværk er en samling af
håndværkere og håndværksinteresserede
der søger at bevare og genskabe de gamle håndværksdicipliner og brug af de originale materialer.
Og hvorfor
så det, jo
både fordi
de gamle
materialer
har nogle unikke
egenskaber, som
mange har glemt, men også fordi vi har
glemt æstetikken og glæden ved de unikke håndlavede ting som for eksempel
en håndsyet sadel eller en gammel murstensbygning.
På Veterantræffet i år kan du blandt andet
opleve:
Smed og beslagsmed, Trædrejer, Tømrer
/ træsnitter, Blikkenslager, Sadelmager /
skrædder og Glarmester(blyruder).
Især til spindesiden (traditionelt) er der
interessante oplevelser så som:
Halmbinding, Historiske brudebuketter
og Knipling.
Samt en samling af flotte gamle værktøj
er fra mange håndværksområder.

Entreprenør-maskiner

Der er vores helt egen Ruston. Ruston
motor kommer fra det oprindelige Proctor og Burton, der blev etableret i 1840.
Videreudviklingen er alt fra damp til fly.
Et kæmpe verdensomspændende fore
tagende med en spændende fortælling.
Herudover find
er du også andre
spændende arbejdsheste.

Kan man trække en lastvogn?
Græsted Veterantræf
gæstes af rigtige muskelmænd, mandag
d. 10. juni.
3 stærke fyre, Mikkel
Leicht, Erik Mazur
og Anders Pedersen,
skal denne stå overfor nogle stærke udfordringer.
Mandag afholdes der
en lille konkurrence,
hvor de stærke atleter
skal trække en 11 tons
tung lastbil ca. 10-15
m på kortest tid. Dernæst skal de gennemføre et hårdt medley,
hvor de først skal læsse sække, tønder og
dæk op på et lad og dernæst skubbe de
tunge veteranbiler over målstregen.

Der vil blive også blive afholdt en 3.
øvelse, men denne er endnu en over
raskelse. Rygterne i Græsted og Omegn
skyder dog på, at der er noget med et
veterantog, der måske ikke kan køre
selv?

Se de stærke mænd
Mandag d. 10. juni
Kl. 11.30
Kl. 14.00

Stederne annonceres i højtaler

Kulinariske oplevelser
Bag de mange
boder med spise
lige varer, står
der en lang række
af de lokale foreninger. Her serveres der mange
forskellige retter, så man kan få stillet
både sult og tørst.
►Træftanic:
Håndboldklubbens Piratskib med udskåret frugt i bæger m/u
råcreme. Drikkevarer lige ved siden af.
►Pandekagebod v. Træftanic.
►Ved Musikteltet, langer Håndboldklubben også mad over disken. Her er
der frikadellesandwich, hånddeller m/u
kartoffelsalat, pitabrød m. kebab og tarteletter, Her er der også drikkevarer.
►Og i nærheden af Musikteltet, serverer
fodboldklubben bøfsandwich, grillpølser
og drikkevarer.
►Ved Musikteltet er Ankers Tivoli på
plads med Ankers flæskestegssandwich.
►På Kræmmermarkedet findes Badmintonklubben med div. grillspareribs
og drikkevarer.
►Oppe ved Mosteriet er der flæskestegssandwich, frankfurter med brød, 3
stk. smørrebrød, kaffe/the og kage, sodavand/kildevand og æblemost.
►Ved hovedindgangen fristes du af chokolade-flødebollesalg fra Bornholm.
►Drikkevaresalg: Udover pladsen er der
salg af drikkevarer fra salgsboder.
►Vietnambar v. Militærområdet.
►Traktorbaren ved Traktortræk.
►Baren ved Musikteltet.

Pas godt på
din passion og hobby
GF’s veterankøretøjsforsikring er tilpasset de særlige behov, du har som ejer af en veteranbil, veteranmotorcykel
eller et andet klassisk køretøj. Du bliver samtidig medlem af GF Veteran***. Det forsikrede køretøj kan anvendes
til hobbykørsel, maksimalt 6.000 km årligt fra 15. marts til 31. oktober. Du skal også have registreret et køretøj til
daglig brug for at kunne tegne veteranforsikring.

Det får du som kunde i GF Veteran
Forsikringer med overskudsdeling. Hvert år gør vi
regnskabet op, og kunderne deler overskuddet. Vi
trækker din andel fra i din pris for det kommende år.

Vejhjælp i Danmark. Du kan få vejhjælp fra SOS Dansk
Autohjælp på helt specielle betingelser og til en
særlig favorabel pris.

Rabat når du har flere. Har du to eller flere klassiske-/
veteranbiler eller -motorcykler, så får du 25 % rabat
på forsikringer til alle veterankøretøjerne.

Vejhjælp i udlandet. Har du tegnet kasko, så får du
hjælp fra SOS International, i udlandet (det røde
kort). Totalvægten må ikke overstige 3.500 kg.

Priseksempler for veteran/klassisk køretøj
Årlig præmie. Ansvars- og kaskoforsikring inkl. statsafgift – Selvrisiko 1.964 kr.
Dagsværdi
indtil kr.

Veteranbil/-motorcykel
Ansvar og kasko

50.000

726 / 617 kr *

150.000

1.134 / 964 kr *

500.000

2.701 / 2.297 kr *

Klassisk bil/-motorcykel

Ansvar alene

Ansvar og kasko

226 / 192*

2.832 / 2.409 kr *

Veteranknallert

Ansvar alene

1.814 / 1.543 kr *
562 / 478*

Lovpligtig ansvarsforsikring:

6.535 / 5.558 kr *

500 kr.**

Alle priserne er eksklusive afgifter og 30 kr i medlemskontingent. *Priseksemplerne viser præmien før (A/) og efter (/B) fradrag af
overskuddet på godt 14.90 %. **Veteranknallertforsikring er uden medlemsindskud.

Så nemt flytter du dine forsikringer over til os
Udfyld forsikringsbegæring på www.gfforsikring.dk/veteran og medsend to billeder
af køretøjet. Så sørger vi for at opsige dine nuværende policer og overføre dem til GF.
***For at blive medlem i GF Veteran skal forskellige krav være opfyldt.
Du kan læse mere om kravene, vilkår og forsikringssummer m.m. på www.gfforsikring.dk/veteran.

GF Veteran · Strandvejen 59 · 2100 København Ø
Tlf. 7224 4198 · www.gf-veteran.dk · gf-veteran@gf-forsikring.dk
GF Veteran tilbyder forsikringer via GF Forsikring a/s, som er et dansk forsikringsselskab omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.
Vi tager forbehold for eventuelle fejl. Indholdet kan ikke erstatte den vejledning, som du kan få ved at kontakte os.
Du kan finde betingelserne for vores produkter på www.gfforsikring.dk

Rundinsvej 4 / 3200 Helsinge / tlf. 4456 3200
helsinge@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/helsinge
kundetilfredshed måles hvert år af EPSI Rating.
* Handelsbankens
Målingen bruges til banken løbende kan forbedre sig.

Ring og hør, hvordan vi kan hjælpe dig.

Bliv en del af Danmarks mest tilfredse privatkunder*
•

Så der er rig mulighed for
at opleve en campingplads,
60-style.

Din rådgiver hjælper med finansiering, der tager højde
for din samlede økonomi

Vanen tro, byder vi på Nostalgicamping
med tilhørende skakturnering. Her vil
du kunne genopleve alle camp
inglivets glæder, fra da danskerne
for alvor kastede sig ud i naturen
i 1950’erne og 60’erne. Og som
gæst, på træffet, har du mulighed
for at se, hvad den tid bød
på. Mange har gjort det til en
livsstil, og ikke nok med at
både bil og telt/vogn er ”oldtime”, så er exteriøret & interiøret det også.

•

Gammeldags camping

Op til 8 års løbetid på dit lån

Mobil underholdning

•

Mellem kl. 10.30-17.00 Er Ramløsegruppens
sangere på træfpladsen, med musikalsk
underholdning rundt omkring gæsterne.
Fra kl. 19.00 til 23.00 Er der dans på
træfpladsen, hvor Dansefabrikken danser
rundt på Veterantræffet.

Køb nyt eller brugt - hos forhandler eller privatperson

Man skal være min. 16 år for at kunne
deltage og kunne købe øl.

Søndagens program:

•

Bingoplader købes i løssalg i Musik
teltets bar for kr. 20,- pr plade, eller kan, i
følgeskab med en kold fadøl, købes til en
reduceret pris på kr. 10,- pr plade. Max.
3 plader pr. person/fadøl. Når spillet er
slut tager musikken over - en oplevelse
du ikke må gå glip af. ØlBingo sker i
Musikteltet lørdag d. 8. juni kl. 18.15.

Kl. 11.30-12.30 Vil Borgmesteren åbne
Træffet, sammen med Københavns
Jernbaneorkester, i et optog rundt på
træfpladsen.
Efter dette, spiller Jernbaneorkesteret på
Kræmmermarkedet.
Mellem kl. 13.30-18.00 Optræder gruppen
Small Arms, rundt omkring, bl.a. træder
de lige indenfor i Kaffeteltet ca. kl. 14.0014.30.

Vælg selv forhandler og mærke

Vi spiller ikke om suppe, steg eller is!!!
Gaverne er humle serveret med underholdning og fis.

Lørdagens program:

•

Så skete det endelig!!! Vi kan hermed
præsentere, for første gang i hele træffets
historie og måske også en “Danmarks
premiere” - ØLBINGO PÅ TRÆF Det
er lykkedes os, at få den forrige krofatter
fra Stalden i Græsted til at komme. Brian
Rohmann Andersen, som også går under navnet Bingo-Brian, var idemanden
til ØlBingo i Græsted. Det var en stor
succes, og derfor bringer vi den videre
til træffet i vores store Musiktelt. Deltag
i den festlige og sjove stemning når
Bingo-Brian styrer spillet på hans helt
egen måde.

Mobil underholdning

Under træffet vil der være underholdning
rundt omkring på pladsen, som bevæger sig
rundt på pladsen.

Ny bil?
Prøv et billån med
mange fordele

Ølbingo, hvad er nu det??

Information eller bank?
Spørg mig!
Hvad enten du savner information om
dette eller hint på årets træf, eller har
brug for at hæve kontanter, kan du finde
hjælp i vores nyindrettede INFO-sporvogn, der er at finde midt på pladsen.
Den er fremstillet af Børge Kaa, doneret
til træffet og renoveret af træffets frivillige.
I INFO-sporvognen kan du hæve penge
på kort eller MobilePay, og du kan desuden benytte Mobilepay ved udvalgte
salgssteder.

Desuden er en række af vores udstillere udstyret med et badge med teksten
”SPØRG MIG”.
Disse personer er ekstra villige til at
hjælpe og svare på spørgsmål om deres
udstillingsgenstand og historien bag.

Græsted Ringen
Cable Racing eller Tether Cars som de
også kaldes, præsenteres som et gammelt
nyt indslag på dette års Veterantræf.
Bilerne
havde et
særligt
beslag
monteret
på siden, så
der kunne
påsættes
en stålwire
til bilen. Stålwiren var i den anden ende
monteret på midten af den cirkulære
bane. Der var officielle banestørrelser og
banerne var lavet i jævn og glat beton.
Løb blev vundet ved at sammenligne
gennemsnits-hastigheden
på
otte
omgange.
”Piloten”
afgjorde selv
hvornår hans
eller
hendes
bil var på sin
maksimale
hastighed, og
derefter taltes
omgange
fra
det tidspunkt.
Tether cars blev udviklet og startet
i 1920 – 1930’erne. Især fra sidst i
1940’erne til starten af 1960’erne
havde det sin storhedstid. Først lavet
af hobbyhåndværkere, senere blev
tether biler produceret i et lille antal af
kommercielle producenter.
Græsted Veterantræf har bygget sin
egen bane til disse små fartuhyrer som
kan opnå hastigheder på op til 100 km/t
i dag. Banen har i foråret fået ny glat
belægning, og er nu klar til årets træf.
I forbindelse med mini-racerbanen
Græsted Ringen, vil der være en
udstilling af fine klassiske racerbiler.
Flere har deltaget i store internationale
løb.

Vi er glade for at I valgte
Græsted Veterantræf 2019
Rigtig god fornøjelse
Giv ris, ros og
nye idéer på

www.veterantraef.dk
Kør med Udflugtsvognen
På Veterantræffet har du som publikum
også mulighed for at komme ud og køre
med Nordsjælland Veterantogs flotte Udflugtsvogn. Se andetsteds.
Du kan gå ombord på toget inde på træfpladsen, lige bagved Kaffeteltet.
Du kan også vælge at stå på toget på
Græsted Station.
Afgang fra Træfpladsen alle tre dage:
Kl. 13.00, 14.00 og15.00
Turen tager ca. 40 minutter.
Vognen er bemandet med Kaffeteltets
søde personale, som serverer kaffe, the
og kage til samme priser som i kaffe
teltet. Se andetsteds.

Desuden har du mulighed for at købe
smørrebrød, øl og vand.
Det er ikke muligt at reservere pladser i
vognen på forhånd, men turen er betalt,
når du har købt indgangsbillet til træffet.

GRÆSTED

ETERANTRÆF
En speciel tak til vores gode sponsorer:

Glarmester
Thomas Andersen
mob. 4098 0081

www.andersenbyggeservice.dk

AH Snedker/låse, Erlings Transport Græsted, Saltrups motorlaug
Skovrød Handel v/Søren Skovrød Olsen

På gensyn til Græsted Veterantræf
Pinsen 30. Maj - 1. juni 2020

