
 

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 10. gang nok Danmarks største havefest 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: 

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. Mange klubber har allerede meldt sig .Dog bedes man 

helst komme samlet og meddele, hvor mange man i givet fald kommer på jk@motorploven.dk eller tlf 

30243177 senest 14 dage før. 

Nu med gammeldags stumpemarked 

Da der i år ikke afholdes stumpemarked ved Jysk Automobilmuseum i Gjern vil træffet på Wedelslund 

skabe en ny tradition, nemlig et rigtig gammeldags stumpemarked, hvor private kan sælge deres 

overskydende stumper og reservedele fra bagagerummet eller traileren. Der bliver et specielt område for 

dette og adgangen til dette er inkluderet i træfprisen for både sælgere og købere. Det kræver dog 

tilmelding på www.veteranposten.dk og der må kun sælges dele relateret til denne hobby med gamle 

køretøjer. 

Youngtimers og veteranfly bydes velkommen 

Igen i år sættes der ekstra tryk på traditionerne, og vi vil se historiske fly og veteranfly på en nyanlagt 

landingsbane, og helt specielt sætter vi igen fokus på de såkaldte youngtimers blandt de klassiske køretøjer 

med et specielt udstillingsområde for disse. 

Interessen for de klassiske køretøjer udvikler sig nemlig hele tiden, og nutidens unge vælger ofte de 

såkaldte youngtimers, altså nyere køretøjer, og på træf- og køretøjsdagen vil vi gerne byde disse køretøjer, 

der blot har omkring 25 år på bagen, velkommen. 

-Vi glemmer selvfølgelig ikke de ældre køretøjer, de får også deres hæderspladser, og vi håber at se alt fra 

Ford T til kromglinsende amerikanerbiler, understreger arrangørerne. 

I år vil der igen være flere salgsboder, idet erfaringen er, at mange lige har et par løse sedler eller en 

Mobilepay, der skal luftes i løbet af dagen. (forhåndstilmelding til salgsboder på tlf. 20962055 ) 

Blandt traditionerne hører også adgang til god mad og kolde drikkevarer garneret af god musik blandt 

andet leveret af de fra tidligere år kendte Shakers samt motor- og traktorblues med H.P. Lange & Friends.  
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Gæsterne og deres biler er dog omdrejningspunktet for hele dagen, der igen i år vil afspejle årtiers tekniske 

udvikling, og vi byder på samme bredde som tidligere år med køretøjer lige fra en Puch Maxi til større last- 

og brandbiler. Træffet er nemlig åbent for alle motorkøretøjer ældre en 25 år. Kommer man i et nyere 

køretøj, er adgangen og parkeringsforholdene også forbedret for disse. 

Som de foregående år sælges der af hensyn til en god og smidig afvikling af træffet kun et begrænset antal 

billetter, 4.000 stk i forsalg på www.veteranposten.dk 

Prisen er 100 kr. pr. person ved tilmelding frem til 15. maj. Herefter er prisen 125 kr. pr. person. Køretøjet 

parkeres naturligvis gratis på træffet. Børn under 15 deltager gratis ifølge med  betalende. 

Forhåndsinteressen overstiger allerede nu tidligere års, så arrangørerne forventer endnu en gang fuldt hus. 

Træffet afvikles igen i år i et samarbejde mellem Wedelslund Gods, VeteranPosten og Dansk Vintage Motor 

Club. Nærmere oplysning ved VeteranPosten, Steen Jørgensen tlf 76400014, Dansk Vintage Motor Club, 

Jørgen Kjær tlf 30243177 og Wedelslund Gods, Henrik Ladefoged tlf 20962055. 

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