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Idegrundlag for TimeWinder

• Formidling – vi vil ikke bare vise nogle døde ting.             
De udstillede ting skal fungere og gerne vises i en 
tidstypisk kontekst.

• Fokusperiode: 1875 – 1975.                                                             
Hovedvægt lægges på 100-års perioden for 
industrialiseringens udvikling i Danmark.



Basispakke

• En plads på ca. 180 m2  - 15 x 12 meter

• Adgangsbilletter
– Ejere af udstillede køretøjer tilmelder sig som udstillere og får billet den vej
– Her ud over kan der udleveres 10 en-dags billetter til klubbens egen 

forvaltning til øvrige standpassere (ægtefæller/kærester mm.)

• Man kan selv stille telt op og sørge for egen forplejning
– Dog ingen ”smugkro” ☺

• Mulighed for overnatning
– Camping ved festivalen i egen vogn eller telt til "tovholderen"

(på Nostalgicamping hvis enhed er fra før 1976)

• Denne pakke er gratis



Tilkøb I

• Mere plads   (Spørg ☺!)
– Flere enhedspladser
– Specialplads

• Opstillet telt
– Fås i flere størrelser 3x3m til 10 x 120m
– Vi samarbejder med nogle teltudlejere.

(Kontakt os hvis interesseret)

• Strøm
– 1 stk ‘Campingstrøm’. Kr. 200,00 for alle 3 dage

• Faktureres og betales inden pinse



Tilkøb II

• Yderligere entrébilletter

– 50% rabat. Skal købes forud

3 dages partoutkort f.eks. kun 150 kr.

– Skriv til mde@timewinder.dk

• Ekstra campingplads

– Indhent tilbud. Skriv til mde@timewinder.dk

mailto:mde@timewinder.dk


Forventninger til klubberne

• En præsentabel bemandet stand
– Lørdag 10 – 18, søndag 10 – 18, mandag 10-16
– Bemærk! Aftenåbent til 23 lørdag og søndag

• Proaktiv udstilling
– kontakt publikum der kigger på
– fortæl mærkets historie – køretøjets historie
– Medvirk i aktiviteter på pladsen

• Understøt årets tema hvor muligt
– ”Østeuropa", "To-takt" samt "Messing og Gaslys" (For de helt tidlige biler)



Aktiviteter I

• Opvisningsrampe

– Søndag og mandag vil der være muligheder for at vi 
kan vise vore køretøjer frem på opvisningsrampen.

– Der vil være en opvisning/parade alle tre dage

– Klubberne må meget gerne byde ind her med 
køretøjer, historier og speak!



• Veterankøretøjsløb

– 2. Pinsedag arrangerer TimeWinder i samarbejde med 
lokale og nationale klubber et løb med start i Hillerød 
med mål på Grønnessegaard Gods/TimeWinder-
festivalen.

Aktiviteter II



Aktiviteter på stand - Ideer

• Præsentation af klubben

– Hvervning af nye medlemmer

– ”Hospitality suite” for medlemmer

• Arbejdende værksted

• Foredrag og film om mærket eller klubben

– Youtube har en del at høste af.



Hvad tilbyder TimeWinder?

• Adgang til 1000’er af mekanik-interesserede gæster

• Antallet af gæster er jo stærkt afhængigt af vejret, men er det godt, 
kan der komme over 15.000 gæster

• Infrastruktur

– Areal

– Vandskyllende toiletter

– Camping ved festival

– Hundevagt om natten på pladsen

• Oplevelser

– Klubbens frivillige får rig lejlighed til selv at opleve festivalen.



Det videre forløb

• Klubberne tilmelder sig på
www.timewinder.dk/klubber
– Ved tilmelding bestilles også evt. Tilkøb

• Ejerne af udstillingskøretøjer tilmelder sig som udstiller 
på www.timewinder.dk/udstiller

• I møder op inden festivalen og stiller op
– Og betaler for evt. tilkøb hvis det ikke er sket i forvejen

• Festivalen afholdes
– Her vil visse tilkøb kunne arrangeres

• Efter festivalen
– Rydder vi op…..

http://www.timewinder.dk/klubber
https://www.timewinder.dk/deltager/udstilleraktoer/


Kontakter

• Køretøjskoordinator Michael Deichmann

– mde@timewinder.dk – (+45) 22 27 86 51

• TimeWinder Nostalgifestival

– timewinder@timewinder.dk

– Amtsvejen 280, 3390 Hundested
(+45) 20 24 12 40

mailto:mde@timewinder.dk
mailto:timewinder@timewinder.dk



