Danmarks mest rummelige veterantræf!
I 46 år har der været en mulighed for at alle tidligere
udsendte, deres familier og venner har kunnet tilbringe en
weekend under dejligt afslappede former sammen med
andre veteraner. Dancontræf organiserer og stiller hvert år
den anden weekend i juli et træf op som appellerer bredt
både mht. missioner, alder og familien. Vi har flere familier
der dukker op med tre generationer!
Vi skaber træffet i Stevninghus Oplevelsescenter som giver
os nogle fantastiske rammer med rigtig gode campingfaciliteter.
Der er med andre ord lagt op til en skøn weekend for hele
familien!

Vi glæder os til at se jer!

Mit første DANCONTRÆF!
Der var efterhånden gået fem år siden min udsendelse, men jeg havde stadig kontakt til en del af dem jeg havde været udsendt sammen
med.
En junidag spurgte en af mine venner om jeg havde hørt at der fandtes et træf for sådan nogen som os tidligere udsendte; altså et
veterantræf. Jeg blev hurtigt tændt og vi aftalte at drage afsted.
Vi lejede en bil og smed telt og soveposer ind bagi og kørte afsted mod Sønderborg, hvor træffet lå dengang.
Da vi ankom blev vi overraskede over de mange gamle soldaterkammerater, der også havde fundet derned. Jeg tror der var omkring 800
med det år! Inden vi fik set os om havde vi mødt adskillige af de gamle kammerater og faldt selvfølgelig i snak så vi endte med at måtte slå
teltet op i mørke.“Lejren” var opbygget af de gamle grønne militærtelte, der var skubbet sammen så de dannede et kæmpestort samlingstelt. Om aftenen var stemningen lynhurtigt som jeg huskede den fra fem år før! Snakken gik vældigt og det ene kendte ansigt sfter det andet
dukkede op og gensynets glæde var stor.
Lørdag aften efter helstegt vildsvin (stadig fast tradition) var der fest i “messen” og alle de gamle historier blev fundet frem og fortalt igen. Det
bliver de stadig og de bliver bedre og bedre!
Turen hjem om søndagen var lidt stille. De mange indtryk skulle lige fordøjes.
Det værste var at jeg havde misset fire træf.. Det er nu 25 år siden og Dancontræf har siden haft en fast plads I min kalender og i mit hjerte
Det hele var og er opstillet og indrettet af nogle utroligt venlige og entusiastiske mennesker, som jeg gennem årene har lært at kende og
sætter utroligt meget pris på.
Dancontræf er idag en moderne lejr, som har alle faciliteter der skal til for at kunne holde et familievenligt træf.
I bestyrelsen går vi meget op i at vi skal være attraktive for alle aldre, så vi glæder os over de mange familier der dukker op med tre
generationer!
Jeg glæder mig til at se dig og din familie til Dancontræf!

På bestyrelsens vegne
Henrik Mortensen, formand for Dancontræf

Se vores hjemmeside på:
www.dancontraef.dk og
besøg os på vores side på
Facebook!

Troldmandslogen er et altid festligt indslag på
træffet. Kokkinabrødrene har valgt at dele deres
helt unikke kammeratskab med os.
Der er også andre veteranklubber der kommer og
deltager, så vi favner bredt!

Tre af de yngste træfdeltagere i et roligt
øjeblik.
Ungernre stortrives i den smukke natur.
Stevninghus er et meget børnevenligt område,
der benyttes flittigt af mange famtlier.

F

oreningen fik naturligt nok
navnet Cypern Træf, da det var
gamle Cypern veteraner der
mødtes.I 1996 blev det dog besluttet på
en generalforsamling, at ændre navnet til
Dancontræf. Beslutningen var en følge af,
at Danmark nu ikke kun deltog i FN opgaver på Cypern, men var spredt ud over
mange steder i verden og ikke kun under
FN flaget, men også i NATO regi. Så fra
at være et mødested for en lille flok
gamle Cypern veteraner, har træffet udviklet sig til et mødested for alle tidligere
og nuværende udsendte.

F

or 46 år siden blev en lille flok FN
soldater enige om, at mødes efter
hjemsendelsen fra Cypern. Denne
ide blev starten på et årligt møde, i starten
sådan lidt uformelt, men ret hurtigt voksede
mødet sig så stort, at der blev startet en
egentlig forening.

D

ancontræf foregår altid den 2.
Weekend i juli og bliver i år
afholdt på Stevninghus
Oplevelsescenter I Jylland. Træffet varer
fra fredag til søndag. Sådan lidt kort fortalt, er det eneste man skal gøre, hanke op
i familie, kæreste, kammerater, pakke lidt
tøj og toiletsager, smide et telt i bilen eller
en campingvogn efter denne og så køre
afsted. Der er dog også begrænset mulighed for indkvartering under tag.

P

å træffet kan man spise til meget
rimelige priser, lige fra det store
morgenbord, til aftensmaden. Der
kan grilles på foreningens store grill, man
kan købe toast o.l. og der kan købes
drikkevarer. Fredag og lørdag aften, kan
man melde sig til fællesspisninger. Fredag
store saftige grillstegte bøffer og lørdag
vildsvin eller lam. Endvidere er der rigtig
gode bade- og toiletfaciliteter til rådighed
og der er fri camping - kort sagt – har du
betalt dit kontingent og træfgebyr, er det
kun op til dig, at få en rigtig fornøjelig
weekend ud af det.
Årets træf byder på backgammon- og dartturnering, samt livemusik fredag aften.
Stevninghus byder desuden på bade og
fiske muligheder i det naturskønne område.

