
Invitation
ITD’s 75-års jubilæumsfest

Den 17. juni 2023 i Aarhus



Du og en ledsager INVITERES TIL 75-ÅRS JUBILÆUMSFEST
ITD kan i år fejre 75-års jubilæum, og det fejrer vi med et brag af en fest for vores medlemsvirksomheder.

Der er sket rigtig meget i vores branche, siden Foreningen af Danske Eksportvognmænd blev stiftet den 
19. juni 1948. Både når det gælder teknologi, lovgivning og transport af vejgods på tværs af landegræn-
ser, har der været en enorm udvikling over årene. De historiske elementer bliver taget under kærlig 
behandling på både humoristisk og seriøs vis i løbet af aftenen, ligesom der vil være masser af musikalsk 
underholdning samt vådt og tørt til ganen.

Vel mødt!

Stefan K. Schou John A. Skovrup

Den 17. juni 2023 i Aarhus Congress Center 
ved Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus.



PROGRAM
KL. 15.00: INDTJEKNING på hoteller

KL. 15.00: Se veteranlastbiler
Kig forbi parkeringspladsen ved Congress 
Center og se de smukke lastbiler helt 
tilbage fra 1940’erne og frem til i dag. 

KL. 17.00: velkomstdrink
Vi mødes i foyeren ved Aarhus Congress 
Center, nyder en lækker velkomstdrink 
og netværker, inden festen starter.

KL. 17.30: Festen starter
ITD byder sammen med Jan Gintberg  
velkommen til et brag af en 
jubilæumsfest. Glæd jer til lækker mad 
samt sjove og historiske indslag. 

KL. 22.15: underholdning
Sanger Lis Sørensen, der står bag mange 
velkendte hits, sørger for musikalsk 
under holdning sammen med Hit 
Orchestra.

KL. 22.45: Fest og dans
Traditionen tro er det tid til en svingom, 
og DJ Bryan byder op til dans.

KL. 00.30: Natmad
Efter en tur på dansegulvet er der 
mulighed for at tanke ny energi med en 
bid natmad.

KL. 01.30: Tak for i aften



ITD I Lyren 1 I DK-6330 Padborg I T: +45 7467 1233 I itd@itd.dk I itd.dk I CVR: 40990917

FestAdresse
Aarhus Congress Center
Radisson Blu Scandinavia Hotel
Margrethepladsen 1
8000 Aarhus C

PRAKTISK INFORMATION
Tilmelding
Tilmelding: Sker på vores hjemmeside via dette link: www.itd.dk/75 senest den 15. marts 2023. 

Ønsker du at tilmelde flere end to personer, kan du tilmelde dem til ventelisten. Så kontakter vi dig 
efter tilmeldingsfristen. 

Venteliste: Send en mail Britta Pfeiffer, der kan kontaktes på event@itd.dk eller 7430 3385.

Overnatning og hoteller
Deltagere i festen bliver indlogeret på fire forskellige hoteller i Aarhus. Alle i gåafstand til festen.

Der er indtjekning på hotellerne fra kl. 15.00. Efter morgenmaden er der udtjekning senest kl. 12.00.

Inden festen modtager I en mail med information om, hvilket hotel I skal bo på.

Parkering
Der er betalingsparkering ved alle hoteller. I kan få pengene refunderet efter festen ved at maile 
kvitteringen til Britta Pfeiffer på event@itd.dk.
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