2. Verdenskrigstræf 2018
Vi er nu i gang med at forberede 2. Verdenskrigs-træf 2018, som afholdes i
weekenden 7.-8. juli 2018 i de naturskønne omgivelser ved Bunkermuseum Hanstholm.
Temaet hedder i 2018 ”Bunker af kanoner”.
Træffet afholdes som et samarbejde mellem Besættelsestidshistorisk selskab for Thy & Vester Han
Herred og Bunkermuseum Hanstholm, og vi vil gerne indbyde alle interesserede i 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. Skulle nogen komme med
campingvogne eller ønske en mindre feltmæssig indkvartering, måske som en forlænget ferie, er vi af
pladshensyn nødt til at henvise til Hanstholm Camping, Harbour Inn Hanstholm eller Hotel Hanstholm
på egen regning (www.hanstholm-camping.dk, www.harbour-inn.hotel-in-denmark.com,
www.hotelhanstholm.dk).
Der vil også denne gang blive opstillet et stort telt, hvor motorcykler, åbne køretøjer og udstyr kan
komme indenfor i ly for vind, vejr og natten.
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 ved Bunkermuseum Hanstholm.
Yderligere spørgsmål besvares selvfølgelig gerne.
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