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Velkommen til træffet 

Dancontræfs bestyrelse har hermed fornøjelsen at invitere jer til det 47. Dancontræf i 
Stevninghus Oplevelsescenter! 

Vi byder igen i år velkommen til en dejlig fest i smukke rammer, hvor alle vil kunne føle sig 
hjemme i telt, campingvogn eller under tag. 

Lejren ejes af Det Danske Spejderkorps, og der følger selvfølgelig nogle udgifter med. Det 
koster således foreningen en pæn slat penge at leje lejren. Derfor er det endnu vigtigere end 
før at I støtter træffet når I er der, og at I holder jer til træffets drikkevarer. Det er jo det der 
betaler regningerne. Så traditionen tro; en løftet pegefinger: Lad jeres egne drikkevarer blive 
hjemme, eller vent med indkøbsturen til grænsekioskerne til I er på vej hjem. 

Vi har i år søgt om støtte fra ”2 millioner kroners-puljen”, som er indført som en del af det nye 
forsvarsforlig til støtte for veteranarbejdet. Vi har fået bevilget et tilskud på dejlige 33.000 kr! 
Tilskuddet skæpper godt i træffets budget, men husk på at det stadig er os selv der skal 
skabe det økonomiske grundlag for træffet. 

Vi har fortsat et samarbejde med kommunernes veterankoordinatorer og håber at vi sammen 
med dem kan udvikle træffet, så det vil blive mere attraktivt for vores yngre veteraner, deres 
familier og venner. Vi regner derfor med igen at se en del nye ansigter på årets træf. Dette 
samarbejde er meget vigtigt for foreningen, så vi glæder os meget til at kunne give endnu 
flere veteraner en super fed DANCONTRÆF oplevelse sammen med jer. 

Der vil igen i år være håndbrygget økologisk Dancon-øl. Der er brygget 300 Bohemian Lager 
med klar Queen-inspiration! Disse kan købes i webshoppen til hjemtagning eller nydes i 
baren. Mon de bliver et samlerobjekt? Det bliver i hvert fald piv-hyggeligt! 

Der vil være mulighed for indkvartering under tag, mere herom under punktet 
Campingplads/indkvartering. 

Indkaldelsen til lørdagens generalforsamling ligger på hjemmesiden. 

 

På bestyrelsens vegne 

Henrik Mortensen ( Jarlen), Formand 

  

PS: Vi vil fra bestyrelse- og hjælpergruppen være meget taknemmelige for hvis der er nogen 

af jer der vil give en hånd med undervejs. Så meld jer hvis I er i overskud.. � 
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Praktiske oplysninger...Praktiske oplysninger...Praktiske oplysninger...Praktiske oplysninger...    
    

RegistreringRegistreringRegistreringRegistrering    
For nye og gamle træf-deltagere gælder det, at I skal tilmelde jer i Sekretariatet. Der bliver I 

registreret, får udleveret det forudbestilte og her får I armbånd, der viser hvad I har betalt for. 

For at minimere tilmeldingskøen, vil det være en fordel, at I har kontanter med her, frem for at 

skulle bruge Dankort. Der vil også kunne betales med mobilepay. Hvis I, via web-shoppen har 

tilmeldt jer backgammon- eller dartturneringen, så husk lige at følge op på om I er registreret. 
  

OprydningOprydningOprydningOprydning    
Vi sørger for, at der blive uddelt affaldssække til alle teltene på campingpladsen, og til 

værelserne, således at I kan samle skraldet og smide det i affaldscontaineren. 

  

Toilet og badToilet og badToilet og badToilet og bad    
Der er på pladsen gode toilet- og badeforhold. 

 

DankortautomatDankortautomatDankortautomatDankortautomat 
Vi har igen i år fået en aftale med hensyn til leje af en dankort terminal tilsluttet GPRS 

systemet (mobil nettet). 
  

SugekortSugekortSugekortSugekort    
Sugekort m/20klip koster 160 kr. 

Sugekort m/40klip koster 320 kr. 

  

Happy Hour sugekort til lørdag aften (efter kl. 20) m/24 klip - koster 160 kr. 

 

Forudbestiller du et klippekort på 100 klip koster kortet  kun 750 kr.  

(Dette gælder dog ikke Happy Hour sugekort) 
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OversigtskortOversigtskortOversigtskortOversigtskort    
 

http://map.krak.dk/?index=yp&id=68686853&query=stevninghus  

  

CampingplaCampingplaCampingplaCampingpladdddssss    / Indkvartering/ Indkvartering/ Indkvartering/ Indkvartering    
Campingvogne skal opstilles i de markerede områder, i en afstand på mindst 3 meter til 

naboenheden. På teltarealet er der ingen krav om afstand imellem teltene. Brug af åben ild og 

grill mv. er ikke tilladt pga. brandfare og der må IKKE parkeres på campingpladsen.  

Såfremt man kommer før fredag koster det kr. 50.–  pr. overnatning på campingpladsen ( 

indtil om fredagen). Dette betales i sekretariatet ved ankomst. 
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Overnatning under tagOvernatning under tagOvernatning under tagOvernatning under tag    
 
Der er mulighed for indkvartering under tag, på 6 mands stuer. Disse vil som udgangspunkt 
blive fyldt op fra en ende af, da vi når vi ”tager hul” på en belægningsstue skal betale for min. 
6 køjer. 
Der er 36 sengepladser, der vil blive udlejet efter først til mølle princippet. Det koster kr. 75,- 

pr. overnatning pr. seng.  

Hvis man ønsker overnatning før fredag koster det kr. 125,- pr. overnatning pr. seng. 

Ønsker man at at leje en hel stue (også selvom man ikke er seks personer), da betaler man 

fredag og lørdag kr. 75,- pr. overnatning pr. person. + kr. 125,- pr. nat for hver tomme køje (op 

til seks køjer). Før fredag betaler man kr. 125,- pr. overnatning (kr. 750,- for en hel stue). 

(Når der er prisforskel på køjer før træffet + tomme køjer under træffet vs køjer der er belagt, 

skyldes det at køjeprisen er kr. 125,-. Men da vi kan få kr- i tilskud pr. person under træffet, 

kan vi tilbyde køjepladserne til kr. 75,-). 

Indkvartering under tag skal forudbestilles på hjemmesiden, og betales senest 11. maj. Ved 
ankomst henvender man sig i sekretariatet for anvisning af soveplads. 
 

 
 

ParkeringParkeringParkeringParkering 
Al parkering foregår udenfor det egentlige træf areal, der må ikke parkeres på camping 

området. Hvis dette overtrædes, bliver vi bortvist fra pladsen. Der vil dog være mulighed for at 

parkere motorcykler på et afmærket område inde på pladsen. 
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BackgammonBackgammonBackgammonBackgammon----    og og og og ddddartturneringartturneringartturneringartturnering    
 

Begge turneringer starter lørdag formiddag kl. 10:00. Hvis der er mange tilmeldte til 

dartturneringen, vil denne starte fredag aften kl. 20.00, så vi er sikre på at blive færdige inden 

vi skal hjem igen. Backgammon- og dartturneringerne er under retfærdig ledelse af 

sekretæren. Husk at tilmelde dig til turneringerne, når du forhåndstilmelder dig til træffet. Du 

kan dog også nå at melde dig til når du kommer til træffet. 

 

BespisningBespisningBespisningBespisning    
 

Husk at bestille deltagelse i fællesspisning fredag og lørdag, Som altid er det muligt at bestille 

under træffet, indtil forudbestillingerne er udsolgt. 
  

SpeciellSpeciellSpeciellSpecielle e e e jubilæums Tjubilæums Tjubilæums Tjubilæums T----shirtsshirtsshirtsshirts    
 

Hvis du mener der er en der har gjort sig fortjent til en speciel jubilæums T-shirt, så meddel 

det til Jarl på mail, senest 14 dage før træffet. 
  

FotograferingFotograferingFotograferingFotografering    
 

Alle jubilarer kaldes op og bliver fotograferet sammen ifm. overrækkelse af jubilæums T-shirt. 

Fotografering af udsendelsesstyrker efter generalforsamlingen foregår i følgende rækkefølge: 

  

Gaza, Congo, Cypern, Namibia, AFOR, UNPROFOR, 

IFOR, SFOR, Eritrea, KFOR, Afghanistan 
  

 

Fredags tilbudFredags tilbudFredags tilbudFredags tilbud    
 

Vælg imellem grillben m/salat eller et velhængt stykke oksekød m/2 bagekartofler. 

Grillmesteren smider bøfferne på grillen kl. 19.00, da er grillbenene for øvrigt klar til 

udlevering. Der går 10-20 min. før bøfferne er klar, men det passer lige med den tid det tager 

at samle appetit. 
  

HUSK: 
Børn under 12 år betaler kun halv pris for 

morgenmad og fællesspisning lørdag aften. 
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Sådan finder du DanconSådan finder du DanconSådan finder du DanconSådan finder du Dancon----TræfTræfTræfTræf 
  

  

 

 

 Adresse: 

 DDS Stevninghus 

 Holmvej 9 

 6200 Aabenraa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frivillige hjælpereFrivillige hjælpereFrivillige hjælpereFrivillige hjælpere    
 

Der er efterhånden en del der kommer og giver en hånd med, både til at etablering og 

nedbrydning af lejren. Dejligt, jo flere der gir’ en hånd med, jo lettere glider det hele. 

Vi kan dog stadig godt bruge nogle ekstra hænder om morgenen, til at hjælpe med: 

  

• at rydde op og vaske borde af. Både i, og udenfor, samlingsteltet 

• at få gjort toiletter og baderum klar til dagens ”udfordringer” � 

  

Så er du det udprægede morgenmenneske, der alligevel ikke kan sove længere end til kl. 6-7 

stykker, så er det lige dig vi kan bruge. I kan melde jer som hjælpere ved at maile til 

formanden og dér få yderligere oplysninger. 
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Program for det 4Program for det 4Program for det 4Program for det 47777. Dancon. Dancon. Dancon. Dancon----TræfTræfTræfTræf 
  

 

Torsdag den 05. juli    Vi starter med at etablere lejren fra morgenstunden 

 

 

Fredag den 06. juli  Kl. 08:00  Morgenmad for hjælpere 

     Etablering af lejren fortsætter 

   Kl. 15:00 Sekretariatet åbner 

   Kl. 19:00 Grillmesteren griller revelsben og bøffer 

   Kl. 20:30 Live musik ☺ 

 

  

Lørdag den 07. juli  Kl. 08:00  Morgenmad 

   Kl. 09:30 Sekretariatet åbner  

   Kl. 10:00  Backgammon-, dart- og pokerturneringerne starter 

   Kl. 15:00  Generalforsamling. 

     Herunder uddeling af jubilæumstegn og   

     fotografering. 

   Kl. 18:30  Fællesspisning. Helstegt vildsvin, bøffer eller lam 

   Kl. 20:00 Happy hour ☺ med Brians Complete Wild and  

     Unparalleled Disco Show 

 

 

Søndag den 08. juli  Kl. 08:00  Morgenmad 

   Kl. 15:00 Nedbrydning af lejren påbegyndes 

  

 

Mandag den 09. juli  Kl. 07:30  Morgenmad (indtil kl. 09:00) 

     Fortsat nedbrydning af lejren 

   Kl. 12:00 Forventet hjemmarch 

 

 

LotteriLotteriLotteriLotteri    
 
Vi vil igen i år forsøge at afvikle amerikansk lotteri på træffet. Vi mangler sponsorgaver, så 
hvis denne, normalt populære tradition, skal fortsætte, er det bare med at gi’ den en skalle, og 
få krattet nogle gaver sammen. 
Hvis du har, eller får fat i nogle sponsorgaver, så kontakt JJ på telefon 40373713 eller på 
jobala11@gmail.com. Du kan også bare medbringe tingene, og aflevere dem i sekretariatet. 
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ForudbestillingForudbestillingForudbestillingForudbestilling    
  

Der kan nu, i vores webshop, www.dancontraef.dk/jallashop, forudbestilles mulje, 
sugekort m.m. til Dancontræf 2018. 
 
Betal via bankoverførsel: 
 

Jyske Bank, reg.-nr. 7750, konto-nr. 0001277865) 
MobilePay på tlf. 51 92 69 59 (ikke til opkald). 

  
Du forudbestiller til DANCON-TRÆFFET i 2018 (06 – 08 juli) på vores web-shop: 
 
www.dancontraef.dk/jallashop 
 
Til dig, der allerede er oprettet som bruger: du går direkte til ”logge ind”. 
Er du endnu ikke oprettet som bruger, skal du starte under ”oprette en konto” i øverste højre 
hjørne; husk at udfylde alle felter. Når kontoen er oprettet, trykker du på ”logge ind”, taster din 
e-mailadresse og adgangskode og logger dig på. 
 
Dine varer bestiller du ved at trykke på ”føj til kurv” - husk nu at få kontingentet med, hvis 
det ikke allerede er betalt. 
 
Når alle varer er tilføjet, trykker du på ”indkøbskurv”. Du kan nu ændre eller slette antal, men 
husk at trykke på den blå ”opdater” knap lige ved siden af ”antal”, hvis noget ændres. 
Hvis/når du er færdig, trykker du på ”til kassen”. Du kan også fortsætte med at shoppe på 
”fortsæt shopping”. 
 
I næste trin ”betalingsinformation” kontrollerer du, at navn og adresse er korrekt. Hvis ikke, 
trykker du på ”jeg vil bruge en ny adresse”, udfylder de felter, som nu kommer frem. Derefter 
tryk på ”fortsæt”. 
 
Som betalingsmetode står der ”bankoverførsel”. Her kan du tilføje en kommentar til ordren; 
f.eks.: du ikke ønsker en anden vin, hvis vi ikke får den bestilte leveret eller andre 
kommentarer. I sidste trin ”bekræft ordren” kontrollerer du din bestilling og trykker på feltet ”bekræft ordren”.  
 
Du modtager nu en mail med din ordre, hvor du øverst i venstre side kan se dit ordrenummer. 
Den kan også ses på ”min konto” i ”ordre” under ”ordrehistorik”. 
  



Side 10       Velkommen til det 47. Dancontræf 
 

 
Ved bankoverførsel: Husk at skrive ordrenr. på. 
 
Ved MobilePay: Husk ordrenr. og navn i beskedlinien. 
 
Ordren er IKKE gennemført, før betalingen er registreret. 
 
 
 
Hvis du har spørgsmål til web-shoppen, er du altid meget velkommen til at kontakte mig på en 
af følgende måder: 
 
 Morten Dueholm 
 E-mail: kasserer-dancon@hotmail.dk 

 Mobil: +45 50 59 59 11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling  
findes på foreningens hjemmeside 

 

 

www.dancontraef.dk
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BestyrelsenBestyrelsenBestyrelsenBestyrelsen 
 
Formand:   Henrik Mortensen 
    Granatvænget 32, 8464 Stjær, Galten 
    Tlf.: 28 22 74 26 
    e-mail: formand.dancontraef@gmail.com 
  
Kasserer/kartotek:  Morten Dueholm  
    Brårupparken 30, 7800 Skive    
    Tlf.: 50 59 59 11  
   e-mail: kasserer-dancon@hotmail.dk  
  
Sekretær:   Per Phillip 
(fungerende)   Bredgade 58, 5492 Vissenbjerg 
   Tlf.: 60 39 61 01 
   e-mail: per.phillip@gmail.com 
  
Bestyrelsesmedlem: Johnny Bach – Larsen  
    Odshøjvej 140, 8800 Viborg  
    Tlf.: 40 37 37 13  
   e-mail: jj@dancontraef.dk  
  
Bestyrelsesmedlem: Carsten Rasmussen 
    Blishøj 13, 2. th,, 3000 Helsingør 
    Tlf.: 31162329 
    e-mail: carsten@dancontraef.dk 
  
Bestyrelsesmedlem: Ebbe Nielsen  
    Kiplingssalle 14a st. th., 2860 Søborg  
    Tlf.: 40 76 77 95  
    e-mail: ebbe@dancontraef.dk 
  
Bestyrelsesmedlem: Kim Christensen  
   Bolsvej 24b, 5500 ´Middelfart  
   Tlf.: 22 38 75 99  
   e-mail: kim@dancontraef.dk  
 
Bestyrelsesmedlem:  
  
Bestyrelsesmedlem:  Brian Brodersen  
Webmaster   Hollændervej 11 1.sal, 6000 Kolding  
   Tlf.: 24 42 09 13  
    e-mail: brian@dancontraef.dk 


