
 

  



    

Invitation til  
Hundested Motor Træf 2018 

Som noget nyt er årets træf udvidet til at omfatte alle træskibe med gamle veteranmotorer.  

Derfor har vi hermed fornøjelsen at invitere alle der kan leve op til dette, til at deltage i denne  

rå, autentiske og festlige begivenhed den 31. august – 2. september. 

I 2017 blev verdens første træf for fartøjer med Hundestedmotorer festligt og succesfuldt afholdt i 
Hundested. På baggrund af den store interesse og flere tusinde gæster på havnen, har arrangørerne 
besluttet at øvrige fartøjer med veteranmotorer nu skal have mulighed for at udfordre fartøjer med 
Hundestedmotorer til en dyst på motortyd, flotte røgringe, pålideligheds-sejlads og gode 
skipperhistorier. 
  
Invitation til deltagelse i Hundested Motor Træf 2018 omfatter følgende: 
  
Et all-inklusive arrangement ekskl. drikkevarer under træffet for deltagerne. 
Hyggeligst samvær med træffets øvrige deltagere og gæve folk fra Hundested. 
At I ligger gratis i havnen under træffet og kun skal betale for bad, vand og el. 
Fredag: Velkomst og fælles spisning om aftenen i Hundested Bådeværft. 

 Deltagerne præsenterer selv deres fartøjer og motorer. 
  

Lørdag:  Fælles morgenmad og rundvisning hos Hundested Propeller A/S. 
 Fælles motorkoncert. 
 Frokost på havnen - Hundested fejrer også Sildens Dag lørdag. 
 Deltagelse i røgringekonkurrence. 
 Deltagelse i pålidelighedsejlads. 
 Sejlads med gæster for fartøjer der er godkendt til dette. 
 Øltelt og festlig jazz på kajen. 
 Åbent Skib og skipperhistorier for publikum. 
 Fest om aftenen for deltagere og arrangører i Hundested Bådeværft. 
  

Søndag: Morgenmad (mod forudbestilling) 
 Sejlads med gæster for fartøjer der er godkendt til dette. 
 Åbent Skib og skipperhistorier for publikum. 
 Hundested SandskulpturFestival, modelbådstræf og øvrige oplevelse på havnen. 
 Frokost (mod forudbestilling). 
  

Deltagergebyr 300,- kr. inkl. moms pr. person. 

  
Tilmelding senest den 1. august – gerne før: 
     
Send en mail til makwarth@email.dk med skibets navn, hjemhavn, motortype, skippers 
kontaktoplysninger og antal deltagere. Herefter vil I modtage en bekræftelse og praktiske oplysninger. 
Følg også med på Facebook. 
  
Yderligere information: 
Per Rømer        tlf. +45 3094 3437 
Per Makwarth tlf. +45 2929 4500 
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Tre dage med rå, autentiske og festlige oplevelser 

Marie Nielsen ankommer til træffet 

De Gamle Jazz Drenge hygger om bord   

Festmiddag lørdag i Hundested Bådeværft 

I forgrunden ølvognen. I baggrunden sammenstimling 
omkring de opstillede motorer 

Modelbåds træf søndag 

Foto reportage 

fra 2017 

træffet 



                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

Motortræffets arrangører: 


