
       AKTIVITETSKALENDER 2020 DTAK NORDJYLLAND 

 
 
MARTS: 

21-22. Bilmesse og Brugt marked i Fredericia   tryk for link til nettet 
 

APRIL: 

1. Motorkontorerne holder åben hus (der kommer mere når jeg kender programmet) 
4. Stumpemarked i Herning kl. 8-16   tryk for link til nettet 
7. DTAK NORD mødes ved træffet Lundby Krat tryk her for link til Facebook  + Google Map 

18. Aars Stumpemarked, kl. 10-16   Tryk for link til nettet 
25-26. Forårstræf & Generalforsamling DTAK, Hotel Medio, Kolding landevej 6, 7000 Fredericia 

Se mere i klubbladet ”Triumph Nyt” 
25. Veteranbil træf, JYDSK BRANDMUSEUM kl.10-16 udstillere fra kl 9   tryk for link til nettet 

 
 

MAJ: 

5. DTAK NORD mødes ved træffet Lundby Krat tryk her for link til Facebook  + Google Map 
2. Åbning af Jesperhus Blomsterpark, Henning Aagaard har igen i år tilbudt at arrangeret 

samlet køretur og tilmelding til Jesperhus. (Se vedhæftede fil) 
14. Det ugentlige træf på Hobro Havn starter. Kl. 18-22 Aftal eventuelt samkørsel 

(Sæsonstart på Hobro Havn med gratis pølser til udstillerne.) 
18:00 - 22:00, Den Blå Fisk, Søndre Kajgade 22,Hobro, 9500 Danmark + Google Map 

15-17. Classic race Århus, husk man skal bestille P-plads til veteranbil på nettet. tryk for link til 
nettet 

23-24 Motor historisk træf, på Hjallerup Mekaniske Museum 9–16 (Der er gratis kaffe og et 
rundstykke til udstillerne indtil kl. 10.00). 
Der kan arrangeres plads til telt/campingvogn. Vel mødt!  tryk for link til nettet 

31. Aalestrup Classic træf, kl.10 til 15. 
Vi er meget velkomne til at deltage, evt. Fælles kørsel ? 
Skolevænget 17b, Aalestrup, 9620 Danmark. tryk for link til nettet  , + Google Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       AKTIVITETSKALENDER 2020 DTAK NORDJYLLAND 

 
 
JUNI: 

Hvilken 
søndag ? 
Eller flere 

? 

Fælles kørsel fra ? kom gerne med input. 
”Top Karens Hus”. Dem der ønsker at spise eller drikke kaffe hos Top Karen bør bestille 
bord på tlf. 9839 2716 i god tid, for der plejer at komme mange. tryk for link til nettet  
 

2. DTAK NORD mødes ved træffet Lundby Krat tryk her for link til Facebook  + Google Map 
5. Tur til træf på Wedelslund.  (jeg har ikke kunne finde nogen oplysninger om noget i år ? ) 

 
6. 
 

Isens dag Åbybro mejeri fra 13 til 16 
I er velkommen og der er åbent for indkørsel fra kl. 12:30, via Brogårdsvej 152, (vores 
private hus), og man får henviste en plads på græsset ved bunker. 
Jeg glæder mig til at se jer og jeres transportmiddel, Du må have en nICE dag 
NH Lindhardt Mejeriejer / Dir. 

7. Veterantræf på torvet i Sindal   
Der afholdes igen i år træf i Sindal. Det er som sædvanligt et hyggeligt træf, hvor formålet 
er at mødes og snakke med andre deltagere og at vise køretøjerne frem til det store 
publikum, der altid møder op. ( 

 

 

 

 

 

 

Jeg vil opdatere kalenderen når der kommer nye events / datoer ind. 
Kom endelige med ideer og ønsker 

Leif 

Besøg vores hjemmeside eller facebook 

www.dtak.dk 

 https://www.facebook.com/groups/DanskTriumphAutomobilKlub/?fref=ts 

 

 

 

 

 

 


