2. Verdenskrigstræf 2019
Vi er nu i gang med at forberede 2. Verdenskrigs-træf 2019, som afholdes i Hanstholm i
weekenden 15.-16. juni 2019.
Temaet hedder i 2019 ”D-Dag”.
Træffet kommer til at foregå i helt nye rammer, nemlig på området bag Hjemmeværnsgården, ca. 300
m syd for Hanstholm Bunkermuseum. Området er på knap 3 hektar, og det betyder, at arealet bliver
tredoblet, så der bliver meget bedre plads til de forskellige aktiviteter,
Vi vil gerne indbyde alle interesserede til at deltage med køretøjer, uniformer og udstyr fra perioden
1939-1945.
Som på de foregående træf vil være mulighed for at opstille diverse displays i form
af antenneanlæg, "minefelter", kommandocentraler og meget mere.
Reenactors i uniformer fra perioden er meget velkomne, men dog ikke i SS-uniformer, og flagen med
nazi-flag vil ikke være tilladt.
Vi vil på træffet sørge for gratis bespisning morgen, middag og aften, ligesom der er adgang til toilet og
bad.
Vi håber selvfølgelig, at de fleste vil bo i "originale" telte i træfområdet. Vi har dog mulighed for i
begrænset omfang at tilbyde mindre feltmæssig indkvartering i en spejderhytte på stedet. Da antallet af
senge er begrænset, bedes man melde sig så hurtigt som muligt – pladserne fordeles efter
”først-til-mølle”-princippet.
Skulle man af den ene eller anden grund være forhindret i at deltage hele weekenden, er man
naturligvis stadig velkommen til at kigge forbi en enkelt dag eller nogle timer med eller uden sit
køretøj.
Der er endnu ikke lagt et fast program for arrangementet, men vi forventer, at der vil være
demonstrationskørsel for publikum tre gange begge dage. Der vil desuden blive arrangeret events med
fiktive kamphandlinger o.l.
Vi håber på at se jer til et hyggelig træf i Hanstholm.
Yderligere spørgsmål besvares selvfølgelig gerne.
P.u.v.
Esben Kaagaard
Mobiltlf. 40742720
e.kaagaard@mail.dk

Yderligere oplysninger vil løbende blive tilføjet på: www.bsth.dk, www.bunkermuseumhanstholm.dk

