indbyder til:

SWAPMEET

®

Danmarks største ikke-kommercielle stumpemarked
Søndag d. 24. april 2022
0800 - 1600
(Porten åbnes kl. 0800)

Andelslandsbyen Nyvang
Nyvangs Allé 4
4300 Holbæk
SWAPMEET er for veteran-relevante dele og udstyr til bil
motorcykel, knallert, traktor og stationære motorer.
Gratis parkering
Entre for købere samt indgang til Andelslandsbyen Nyvang
er denne dag nedsat til kun kr. 60,- pr. person
Tag hele familien med.
Nyvang er et oplevelsescenter for hele familien.
Se også Damptromleklubbens samling af damptromler.
Vi opfordrer så mange som muligt til at komme i gammel bil eller
på gammel MC (mindst 35 år gammel).
Føreren har gratis adgang.
"Finparkering" sker efter anvisning på specielle områder.

SÆLGERE
STADEPLADSER
Stadepladser i 3,5 meters bredde og ønsket længde koster
Kr. 200,- for de første 6 meter. Efterfølgende meter Kr. 40,RESERVATION
Stadeplader reserveres ved forudbetaling
senest 11. april, 2022, af det ønskede antal meter til:
Reg nr. 9570 Kontonr. 4306775
Damptromleklubben, kasserer Villy Skovborg,
Jørgen Ruds Vej 16, 4300, Holbæk, CVR-Nr 21631590.
Kvittering SKAL MEDBRINGES og tjener som adgangsbevis.
Tilmelding er bindende.
UDEN RESERVATION
Sælgere, som ikke har reserveret stadeplads, kan først påregne at
få anvist plads efter kl. 0800. Stadepladsafgiften til en pris af kr. 70,pr. meter (min. 4 meter) betales ved ankomst.
Fin bil til salg: kr. 50,ANKOMST, START OG SLUT AF SALG
Sælgere med reservation kan blive anvist plads fra kl. 06 45.
Salget starter kl. 0800 og slutter kl. 1600.
Sælger kan ankomme lørdag kl. 1700 - 1900 og overnatte på pladsen.
Aftensmad så længe lager haves.
KLUBSTANDE
En klub kan tilmelde sig til en klubstand ved siden af
markedspladsen, hvor i kan forælle om jeres klub, dens aktiviteter
og hverve nye medlemmer. Se mere på hjemmesiden.
Sælgere kan henvende sig til
Damptromleklubben
Villy Skovborg

Tlf. 40 41 49 63
Email: swapmeet@damptromleklubben.dk
Eller på www.damptromleklubben.dk

Købere

Porten til Nyvang åbnes kl. 08 00
Salget fra de mange stader begynder kl. 08 00
og slutter kl. 1600
Gratis parkering
(mulighed for at køre ind og hente større stumper)
Entre for købere inkl. indgang til Andelslandsbyen Nyvang
er denne dag nedsat til kun kr. 60,Tag hele familien med.
Nyvang er et oplevelsescenter for hele familien.
www.andelslandsbyen.dk
Se også Damptromleklubbens samling af damptromler.

Find dine reservedele
hos os. Vi har åbent
1. og 3. tirsdag i hver
måned i klubhuset.

Dansk Ford A Klub
Sofielundsvej 48
2600 Glostrup
www.dfak.dk

Damptromleklubben
 Tager sig af den praktiske afvikling af SWAPMEET, der
afholdes på Andelslandsbyen Nyvangs græsarealer.
 På pladsen kan der købes øl, vand, kaffe, rundstykker,
håndmadder og varme pølser. Endvidere kan der også købes
mad og drikke i Nyvangs cafe, Madam Blå.

Hvad er Damptromleklubben?
 Damptromleklubben er en lille forening med en "tung"
inventarliste. Vi er en gruppe dampentusiaster der mødes
jævnligt for at restaurere, vedligeholde og ikke mindst køre
med klubbens materiel.
Damptromleklubben blev stiftet den 9. september 1965 af en
gruppe mennesker der mente at disse prægtige maskiner
skulle bevares for eftertiden. I løbet af kort tid havde vi
erhvervet 60 % af de tromler der var tilbage i landet. I dag har
vi 3 driftklare damptromler.
Støt Damptromleklubben med et medlemskab, kr. 340,Klubbens medlemsblad,
Damptromlenyt, udkommer 4 gange årligt.
Se mere på vores omfattende hjemmeside,
www.damptromleklubben.dk

SWAPMEET afholdes altid sidste søndag i april og første søndag i
oktober. Næste gang bliver altså søndag d. 2. oktober 2022

