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Velkommen til 50 års jubilæumstræf

Velkommen til træffet
DANCONTRÆFs bestyrelse har hermed fornøjelsen at invitere jer til 50-års jubilæums-træf.
Efter halvandet års Corona-pandemi, og de restriktioner og udfordringer det har budt på, er det
bestyrelsen en glæde at kunne byde velkommen til en dejlig fest.
Ikke i de smukke rammer vi har været vant til fra Sønderborg og Stevninghus, men i militære
rammer på Varde Kaserne, hvor alle vil kunne føle sig hjemme i telt, campingvogn eller
(forhåbentligt) under tag.
Vi har fået gode aftaler i stand med garnisonen i Varde, herunder Garnisonskommandanten,
cafeteriaet, konstabel-, sergent- og officersmesserne.
Vi kan ikke garantere indkvartering under tag. Dels ændrer Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse/FES, som sidder på alle bygninger, løbende regler jævnfør Coronarestriktionerne, og dels er FES bundet på hænder og fødder i forhold til akut opstående behov
i Forsvaret (akut-udsendelse o. lign.).
Vores ansøgninger om indkvartering behandles tidligst den 9. august.
Der vil, som tidligere år, blive afholdt turneringer i dart og backgammon (det forlyder at ”Huns”
kommer for at forsvare sin snart mangeårige dominans). Mere herom længere nede i teksten.
Vi arbejder på noget levende musik til lørdag aftens fest, så folk kan få svinget træbenet og få
det værste støv af danseskoene.
Kom glad og

Vel mødt til DANCONTRÆF!

På bestyrelsens vegne
Henrik Mortensen (Jarlen)
Formand for DANCONTRÆF

Indkaldelsen til årets generalforsamling ligger på www.dancontraef.dk og kan selvfølgelig
også findes på træffets Facebook-side (https://www.facebook.com/groups/19888337794) 😊
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Praktiske oplysninger...
Ankomst/Registrering
For nye og gamle træf-deltagere gælder det, at I skal tilmelde jer i Sekretariatet ved ankomst
(adressen står i et senere punkt). I sekretariatet bliver I registreret, og får udleveret et armbånd
som er adgangstegn til kasernen. Man kan derefter frit passere ind og ud gennem vagten.
Sammen med adgangstegnet, udleveres en folder med kort over kasernens område, og
information om hvor vi må, og i særdeleshed ikke må færdes. I får også udleveret vores normale
DANCONTRÆF-armbånd som viser de måltider der er bestilt.
Hvis I, via web-shoppen har tilmeldt jer backgammon- eller dartturneringerne, så husk lige at
følge op på om I er registreret.
Af praktiske årsager, kan der ikke bestilles varer efter tilmelding, som først bekræftes ved
indbetaling.
Vi opfordrer til, at alle der har mulighed for at medbringe campingvogn eller telt gør det, da vi
kun vil få et begrænset antal sovepladser til rådighed. Vi har i skrivende stund ikke fået
bekræftelse på alle de buffer vi har rekvireret, og får tidligst bekræftelse herpå 9. august.
I messerne skal der betales kontant, pr. MobilePay eller med Dankort.

Oprydning
Vi sørger for, at der blive uddelt affaldssække til alle campingvogne og telte på
campingpladsen, og til de værelser vi måtte få til vores rådighed, så I kan samle jeres skrald
og smide det i affaldscontainerne. Gør jer selv og træffet den tjeneste at holde området rent og
ryddeligt.

Campingplads / 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, pga. brandfare, ikke tilladt, og der må IKKE parkeres på campingpladsen og ej
heller i messeområdet.
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Overnatning under tag
Vi har, i skrivende stund, ikke fået bekræftet at vi har indkvartering til rådighed. Derfor er det
vigtigt at du, hvis du har mulighed herfor, selv medbringer en campingvogn, en camp-let eller
et telt. Der er selvfølgelig også den mulighed at du slår en bivuak op på campingarealet.
Tidligst den 9. august er der afklaring på om vi kan tilbyde indkvartering under tag.
Se www.dancontraef.dk/danconshop for yderligere info.
Ved ankomst henvender man sig i sekretariatet for anvisning af soveplads.

Toilet og bad
Der er toiletter i messe-området, og ligeså i forbindelse med cafeteriaets spisesal. I kasernes
gymnastiksal vil der være adgang til toiletter og baderum.

Parkering
Al parkering foregår på de af garnisonen anviste P-pladser.

Backgammon- og dartturnering
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 ankommer til træffet.
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Bespisning
Bespisningen kommer til at foregå i/fra kasernens cafeteria.
Muljen fredag aften står på grillbuffet (1 steak af oksekød, marineret kyllingebryst, kartoffelsalat,
broccolisalat og en mixet sommersalat),
kr. 100,-.
Festmiddag lørdag aften vil bestå af en hovedret (buffet m. 3 slags kød m. diverse tilbehør) og
en dessert.
Og da det skal kunne mærkes at vi er til 50-års jubilæum, er festmiddagen lørdag baksis 
(gælder for et medlem og en pårørende). Har man flere pårørende med, betales kr. 125,/kuvert.
Morgenmad alle dage, er næsten som vi kender det; en morgen komplet, kr. 50,-.
I tilslutning til messeområderne er et kantine-udsalg, der under træffet vil fungere á la
Restaurant Jallamave, som vi kender det 
HUSK:
Børn under 13 år betaler kun ½ pris for
morgenmad og spisning fredag og lørdag aften.
Se nærmere vedr. betaling for fællesspisning under forudbestilling/tilmelding.

Fotografering
Fotografering af udsendelsesstyrker efter generalforsamlingen foregår i følgende rækkefølge:
Gaza, Congo, Cypern, Namibia, AFOR, UNPROFOR,
IFOR, SFOR, Eritrea, KFOR, Irak, Afghanistan, Mali
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Sådan finder du DANCONTRÆF
Adgangsvej til træf:
Gælder for kørende trafik:
Der køres ind fra Rute 475/Søndermarksvej.
Indkørslen er markeret med 2 store skilte hvorpå der står ”Hærens Efterretningscenter –
Hærens Sergentskole”. Her kører man ind.
Der drejes til venstre ad første vej. Straks efter kommer der en port. Der finder man vores
sekretariat. Her vil check in foregå og herfra vil blive udleveret DANCONTRÆF-armbånd, der
giver adgang til kasernens område.
Har man campingvogn eller telt med, skal man køre direkte til campingarealet (der vil være
skilte der viser vej). Man sætter straks campingvognen eller telt og bagage af, og kører bilen til
de anviste P-pladser.

Ingen ankomst før fredag den 20. august kl. 13:00
Porten vil være bemandet som følger:




Fredag den 20. august
Lørdag den 21. august
Søndag den 22. august

kl. 13:00 - 18:00
kl. 10:00 - 12:00
kl. 09:00 - 15:00

Har man ikke mulighed for at ankomme inden for disse tidsrum, så ring til kassereren på mobiltlf. 50 59 59 11, når du ankommer. Så sørger vi for at du bliver afhentet.
Al udpassage efter træffet foregår igennem hovedvagten.
Gælder for gående:
Indgang igennem kasernens hovedvagt på Hjertingvej 127.
Ved ankomst ringer man til kassereren på mobil-tlf. 50 59 59 11, så sørger vi for at du bliver
hentet.

Ingen ankomst før fredag den 20. august kl. 13:00.
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Frivillige 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 giver 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 inden døre og udendørs
 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 50 års jubilæumstræf
Fredag den 20. august

Kl. 08:00
Kl. 13:00
Kl. 13:00
Kl. 18:00
Kl. 19:00
Kl. 02:00

Morgenmad for hjælpere
Sekretariatet åbner
Baren åbner
Sekretariatet lukker
Aftenmulje
Baren lukker

Lørdag den 21. august

Kl. 08:00 - 10:00
Kl. 09:00
Kl. 10:00
Kl. 10:00
Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 15:00
Kl. 18:30
Kl. 20:30
Kl. 02:00

Morgenmad
Baren åbner
Sekretariatet åbner
FN-museets stand åbner
Backgammon- og dartturneringerne starter
Sekretariatet lukker
Generalforsamling.
Herunder fotografering.
Festmiddag
Live musik  (to be announced…)
Baren lukker

Kl. 08:00 - 10:00
Kl. 09:00
Kl. 14:00
Kl. 15:00

Morgenmad
Baren åbner
Baren lukker
Den sidste deltager HAR forladt kasernen

Søndag den 22. august

Lotteri
Vi vil igen i år forsøge at afvikle amerikansk lotteri på træffet. Vi mangler altid sponsorgaver, så
det er bare med at gi’ den en skalle, og få krattet nogle gaver sammen 
Hvis du har, eller får fat i nogle sponsorgaver, så kontakt Morten på telefon 50 59 59 11, eller
på dmueholm@msn.com. Du kan også bare medbringe tingene, og aflevere dem i
sekretariatet.
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DANCONTRÆFs 50-års jubilæumsmedalje.
Det vil være muligt at købe den nye jubilæumsmedalje under træffet, hvor FN-Museet vil være
til stede, og blandt meget andet, have denne flotte medalje i sortimentet.
Normalprisen er kr. 200,-, men DANCONTRÆFs medlemmer kan, under træffet, få udleveret
et ”rabatkort”, som giver 50 kr. rabat ved køb af en medalje. Tilbuddet gælder kun så længe
lageret rækker! - Så tøv ikke med at købe din medalje: De går som varmt brød!
PS! Medaljen kan også købes via museets webshop her:
http://veteranshoppen.dk/shop/medaljer-6s1.html
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Forudbestilling/Tilmelding
Der vil, i år, ikke være mulighed for at bestille div. mulje til hjemtagning.
FORUDBESTILLING TIL DANCONTRÆF PÅ VARDE KASERNE 20. - 22. AUGUST 2021!
Betal med bankoverførsel (Jyske Bank, Reg.nr. 7750 konto 0001277865) eller MobilePay
på tlf. 51 92 69 59 (ikke til opkald).
Det er nødvendigt med forhåndstilmelding til træffet i år, da det, som bekendt, afholdes på
Varde Kaserne.
Kasernen kræver lister med oplysninger om fødselsdato, fulde navn, telefonnummer. og
mailadresse på ALLE deltagere (også pårørende) senest 7 dage før træffets afvikling. Figurerer
man ikke på deltagerlisten, kan man ikke opnå adgang til kasernen og dermed heller ikke til
træffet!
Vi opfordrer kraftigt til, at man kommer med telt el. campingvogn (der er strøm på pladsen), da
vi har meget begrænsede sengepladser, måske slet ingen. (indkvartering vil, såfremt vi får
indkvartering, være køjesenge på 12-mandsstuer). Da senge til rådighed ser ud til at være så
begrænset, kan der kun tilmeldes (ønskes) to sengepladser pr. medlem (1 medlem + 1
pårørende).
Den gratis aftensmad lørdag begrænses til to personer (1 medlem + 1 pårørende), derudover
skal der betales kr. 125,- pr. person. For børn under 13 år, betales ½ pris for morgenmad og
spisning fredag og lørdag.
Du forudbestiller til DANCONTRÆF 2021 (20. - 22. august) på vores webshop:
www.dancontraef.dk
Da det er en ny webshop, skal du på ny oprette dig som bruger, ved at trykke på ”min konto”
øverst på siden, dernæst på ”registrer dig”. Husk at udfylde alle felter. Dette er vigtigt da vi
SKAL oplyse fødselsdato, navn, telefonnummer. og mailadresse på ALLE deltagere (altså
også pårørende) senest den 13. august. Ved flere deltagere skrives oplysningerne i
bemærkningsfeltet. Når kontoen er oprettet, trykker du på ”login”, 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 ”kurv”. 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 ”gå 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”.
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Som betalingsmetode står der ”bankoverførsel”. Her kan du tilføje en kommentar til ordren.
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”.
Ved bankoverførsel: Husk at skrive ordrenr. på.
Ved MobilePay: Husk ordrenr. og navn i beskedlinjen.
Ordren er IKKE gennemført, før betalingen er registreret.
Hvis du har spørgsmål, eller problemer med tilmelding, er du altid meget velkommen til at
kontakte mig på en af følgende måder:
Morten Dueholm
E-mail: kasserer-dancon@hotmail.dk
Mobil: 50 59 59 11

Indkaldelse til årets generalforsamling findes på foreningens
Hjemmeside www.dancontraef.dk, og på træffets Facebook-side
(https://www.facebook.com/groups/19888337794)
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Bestyrelsen
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
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
Sejerøvej 29, 3140 ålsgårde
Tlf.: 31162329
e-mail: carsten@dancontraef.dk

Bestyrelsesmedlem:

Ebbe Nielsen
Kiplings Alle 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:

Ivan Laursen

Bestyrelsesmedlem:
Webmaster

Brian Brodersen
Hollændervej 11 1.sal, 6000 Kolding
Tlf.: 24 42 09 13
e-mail: brian@dancontraef.dk
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