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Her finder du Wedelslund Gods:
Indkørsel ved siden af Langelinie 40 • 8464 Galten

For 10. gang afholdes Danmarks største havefest på Træf- og Køretøjsdagen på godset Wedelslund 
ved Galten vest for Aarhus på Fars Dag den 5. juni 2023.

Træffet er blevet en tradition i den danske klassikerverden, hvor der bydes på hygge og fællesskab. 
Vi vil bevare denne tradition og udbygge den med flere tilbud, så hele familien kan nyde en hyggelig 
dag med klassiske køretøjer i centrum.

Der bliver som sædvanligt god musik, traktorblues og ikke mindst mulighed for at købe et godt 
måltid mad, hvis man da ikke vælger at nyde den medbragte madkurv. 

Som tidligere år bliver der specialudstillinger, og vi søger hermed kontakt til klubber eller bilmærker, 
der har et jubilæum eller en fødselsdag, de vil fejre på Wedelslund den 5. juni.
 
På Wedelslund vil vi 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.

Træffet er som sædvanligt åbent for køretøjer – biler, motorcykler, traktorer, lastbiler, busser med flere 
– der er ældre end 25 år. Der bliver et særligt parkeringsområde for nyere specialkøretøjer.

For at træffet fortsat skal være en god oplevelse for alle uden for megen kø ved indgangen, er der 
kun adgang for køretøjer og gæster, der på forhånd har købt billet på www.veteranposten.dk. Der 
udbydes i år kun 4.000 billetter for deltagere og besøgende.

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

Nærmere oplysning:
Generelt: VeteranPosten, Steen Jørgensen tlf 7640 0014, 
Klubber: Dansk Vintage Motor Club, Jørgen Kjær tlf 3024 3177 
Stadepladser: Wedelslund Gods, Henrik Ladefoged tlf 2096 2055
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