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Tilmeld dig 
NCT 2007 og deltag i 

lodtrækningen om de 10 sidste 
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Hvad prioriterer vi som 
campist om 5 år?

Hvor er campingbranchen 
om 5 år?

Alt forandrer sig i vor omverden 
fordi ting, mennesker og tider 
udvikler sig.

Hvorledes sikrer vi, at også 
vor klub udvikler sig i takt med 
tidens mennesker og med den 
tekniske udvikling?

Hvad vælger vi at prioritere om blot 5 år?
– skal der endnu mere teknik i campingvognen?
–  skal trækbilen være endnu mere teknisk udstyret?
–  hvorledes skal campingpladserne være udstyret? 
–  hvor kan vi i Danmark tage hen for blot at nyde stilhed 

og natur?
–  efterspørger vi primitive pladser med naturen tæt på?
–  efterspørger vi de store camping-feriecentre?
–  hvor kan vi overnatte, når vi er på langfart og ankommer 

sent og skal køre tidligt?

Nogle af de faktorer, som vi i Dansk Caravan Klub tror 
på, er:
– frihed
–  at kunne vælge til og vælge fra. Hvad, hvornår og 

hvordan.
– kvalitet frem for kvantitet
– kammeratskab – fællesskab om oplevelser
– oplevelser – naturoplevelser såvel som byferier
– kulturarrangementer

På et tidspunkt må vi som mennesker være mættet af 
udstyr, campingvogn, bil, mad og drikke.

Hvad er så mere nærliggende at kaste sig over end 
endnu mere spændende oplevelser?

Vor fritid er kostbar og skal udnyttes til det yderste, 
hvorfor kravene til effektivitet og kvalitet er stigende.

Tilfredsstilles disse behov ved at mange af vore 
campingpladser bliver til rene feriecentre med badeland, 
sport, restauranter osv.? 

Eller skal der også noget andet til?
Dansk Caravan Klub har i år 2006 opfordret Campingrådet 
til at nedsætte et udvalg, som kunne drøfte fremtidige 
scenarier for såvel forbrugerne som udbyderne. 
Glædeligvis har vi konstateret, at denne opfordring har 
båret frugt, og at udvalget er nedsat.

Har du konkrete forventninger som fremtidens campist, 
så modtager landsstyrelsen gerne dit indlæg.

“At rejse er at leve” – er fortsat eviggyldigt!

Carsten D. Appelt
Landsformand
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Vi mødes på Camping Wienberg i Stuhr den 
31. marts.

Søndag køres videre til “Sauerland-
Camp” ved Meschede.

Mandag kører vi videre til “Camping 
Sensweiler Mühle”, som ligger i nærheden 
af Idar Oberstein. Her har vi 5 overnatnin-
ger.

Vi forlader pladsen den 7. april, hvor vi 
kører til “Camping Meerbornsheide” ved 
Dillenburg.

Dagen efter kører vi til “Erholungsgebiet 
Doctor-see” ved Rinteln.

I egne biler køres til følgende seværdighe-
der:
Kupferbergwerk Fischbach og Fischbacher 
Kupferhütte
Museum Idar-Oberstein
Edelsteinminen i Steinkaulenberg

I løbet af stævnet vil der blive 3 gange mad 
med et glas vin, øl eller sodavand (på før-
ste og sidste plads, samt på Sensweiler 
Mühle).

Pris pr. enhed kr. 2.000,-
Enlige (1 voksen i campingvogn) kr. 
1.750,-

Pr. barn kr. 350,- (Dette dækker entreer og 
mad 3 gange).

Prisen kr. 2000,- dækker 9 overnatninger 
med strøm (1 enhed = 2 voksne + evt børn 
og hund) – entre for 2 pers. ved ovennævnte 
arrangementer, samt vinsmagningsarrange-
ment (for 2 voksne) og varm mad 3x2 pers, 
velkomstdrink ved standerhejsning samt en 
lille erindringsgave.

Vi håber dette har givet lyst til at deltage 
på denne tur.
TILMELDING med navne og alder på alle 
deltagere, samt adresser og telfnr. samt 
betaling skal være os i hænde senest den  
3. marts hos: 

Inge og Per Christensen,
Egevej 6, Ejlstrup
5200 Odense V

Efter modtagelse af tilmelding og betaling 
vil der blive tilsendt yderligere materiale.

Deltagelse vil blive noteret i den række-
følge betaling indgår.

Med campinghilsen DCK 2948
Inge og Per Christensen 

Tlf. 6615 6563 (kl. 10-17)

LANG PÅSKETUR
Lang påsketur til Idar Oberstein i Tyskland
31. marts – 9. april
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Fra lørdag den 31. marts til søndag den 8. 
april 2007, har Kreds Sjælland et tilbud om 
en påsketur til Holland. Vi kan max. være 
45 enheder. Vi skal ligge på Campingplad-
sen Koningshof. Dyr er velkomne. Se mere 
på www.koningshofholland.nl. Der bliver en 
overnatning på turen ud og hjem. Nærmere 
herom senere.

Vi skal besøge blomsterparken Keuken-
hof, spise festmiddag, på bustur til Am-
sterdam, besøge en Ostegård, og et sted 
hvor de laver håndlavede træsko. Der bli-
ver mulighed for en rundtur i  Amsterdam, 
og tid til at se lidt af byen på egen hånd. 
Vi skal selvfølgelig også holde påskefro-
kost.

Pris pr. enhed for 2 personer kr. 2.225,-. 
For børn mellem 4 og 17 år er prisen kr. 
380,- pr. barn. Prisen dækker 9 overnatnin-
ger fra den 31. marts til og med den 8. 
april 2007, middag inkl. vin til de voksne, 
bustur og indgang til blomsterpark. Beløbet 
skal være indbetalt på kredsens konto se-
nest den 23. februar 2007. Tilmeldingen er 
bindende, og er først gyldig når beløbet er 
indbetalt og bekræftelse er modtaget. Til-
melding sker efter “først til mølle” princip-
pet. Bliver turen overtegnet, opretter vi en 
venteliste. Skulle der så være nogen der 

må melde afbud, kan vi formidle kontakt til 
dem der måtte stå på ventelisten.

Beløbet skal indsættes på konto nr 
5494193509, reg.nr. 0164. Som refe-
rence angives “Påske DCK nr. XXXX”. 

Tilmelding skal ske enten på DCK’s 
hjemmeside www.dck.dk, eller til et af ne-
denstående telefonnumre. Turen giver 10 
point i logbogen. Ret til ændringer forbehol-
des.

Venlig hilsen DCK kreds Sjælland 

Karin & John Olsen DCK 2089, 
telefon 4585 99 31 / 20 3218 95

Pia S. & Jørn Andersen DCK 2090, 
telefon 48 1742 82 / 20 9542 83

Dorthe & Jørgen Jørgensen DCK 3370, 
telefon 5926 4322

Kontaktperson: Pia Svitzer Andersen, 
p.svitzer@webspeed.dk

PÅSKETUR TIL HOLLAND
Fra den 31. marts til den 8. april 2007
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Det er et spørgsmål 
om temperament

Dobbeltbacon cheeseburger, sprøde fritter og en stor kold Cola eller..... 

Grillstegt jomfruhummer med aioli, citron og en rigtig god Riesling.

HER FINDER DU OS:
Tarup Campingcenter · Odense · tlf. 66 16 18 18  |  Neergårds Camping · Hedehusene · tlf. 46 56 16 98
Fredericia Campingcenter · tlf. 75 92 33 00  | Køge Caravan Center · tlf. 56 65 16 61  | Vonsild Camping · Kolding · tlf. 75 50 36 11
Camping Parken · Herning · tlf. 97 26 80 55  |  Midtjysk Caravancenter · Silkeborg · tlf. 86 82 49 26
Østjydsk Caravan · Århus · tlf. 86 28 39 33  |  Hinshøj Caravan · Randers · tlf. 86 46 60 72
Møllegårdens Camping · Thisted · tlf. 96 19 10 20  | Nibe Caravan Center · tlf. 96 71 62 00
LE Camping · Frederikshavn · tlf. 98 47 91 11  |  Holbæk Caravancenter · tlf. 59 46 46 36  | Hedensted Caravan · tlf. 75 89 06 77

Fendt caravan - Høj kvalitet, tidløst design. Det er helt enkelt. 

læs mere på www.fendtinfo.dk

Høj kvalitet behøver ikke at koste 
en Herregård… Vi glæder os til at se Jer i

Bella Centret på stand nr. H 23 og i
Herning Messecenter på stand nr. D 3250



Dagsorden iflg. vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2.  Kredsformanden afgiver kredsbestyrel-

sens årsberetning
3.  Kredskassereren fremlægger det af 

kredsbestyrelsen aflagte årsregnskab 
til godkendelse

4.  Kredskassereren fremlægger det af 
kredsbestyrelsen udarbejdede budget for 
2007, herunder udvalg under kredsen

5. Indkomne forslag.
7. Valg af kredsformand (i ulige år)
8.  Valg af kredskasserer og 1 bestyrelses-

medlem (lige år)
9.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (i 

ulige år)
10.  Valg af 1. og 2. suppleant til kredsbesty-

relsen (hvert år)
11.  Valg af 2 repræsentanter pr. amt (hvert 

år) (amtsrepræsentanter)
12.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

(hvert år)
13. Eventuelt

Bemærk venligst, ifølge § 11 stk. 5: Kun 
de medlemmer, der har betalt kontingent ret-
tidigt, og som har været medlemmer i mindst 
tre måneder, er stemmeberettiget.

Forslag der ønskes behandlet på general-
forsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest otte dage før generalforsam-
lingen, skriftligt.

Kreds Jylland afholder kredsgeneralfor-
samling
Lørdag den 3. marts 2006 kl. 13.30
På Give Campingplads i samlingsstuen.

Kredsen byder på kaffe og brød.
Vi skal gøre opmærksom på, at al rygning 

skal foregå uden for samlingslokalet.

Kreds Fyn afholder kredsgeneralforsamling
Lørdag den 10. marts 2007 kl. 13.00
På Tårup Strand Camping
Lersey Allé 25, Tårup

Kredsen er vært med 1 øl eller vand samt 
kaffe.

N.B. kredsen afholder fødselsdagsstævne 
i samme weekend.

Kreds Sjælland afholder kredsgeneralfor-
samling 
Torsdag den 22. marts 2007 kl. 19.00
Engholmskolen, kantinen
Rådhusvej 5
3450 Allerød

Kredsen byder i år på kaffe og nybagte bol-
ler. Kom og vær med til at præge debatten. 
Bestyrelsen glæder sig til at se alle, denne 
gang i nye omgivelser på Engholmskolen i 
Allerød. Drej af mod svømmehallen. Her er 
der en stor P-plads. Der bliver opsat skilte 
fra P-pladsen til indgangen.

Mad: Hvis man kommer direkte fra ar-
bejde, er det muligt at bestille 3 stk. smør-
rebrød for kr. 20,- eller 1 sandwichbolle for 
kr. 20,- (for egen regning) fra skolens kan-
tine, efter kl. 18.00. 

Det skal bestilles senest den 19 marts, 
ved at kontakte Pia Svitzer Andersen på: 
Tlf. 4817 4282, mobil 2095 4283 eller 
email: p.svitzer@webspeed.dk 

HUSK logbøger. Deltagelse i generalforsam-
lingen giver 5 point.

Kredsbestyrelserne
for Jylland, Fyn og Sjælland

Indkaldelse til 
kredsenes generalforsamlinger
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Hej - vil du med på Ferie For Alle?

Åbningstid:Åbningstid:
Fredag kl. 11.00 - 19.00

Lørdag kl. 9.00 - 18.00

Søndag kl. 10.00 -17.00

Entré:Entré:
Voksne 80 kr.
Børn (5-12 år) 40 kr.

Rabat:Rabat:
2 voksne + 1 barn 170 kr.

2 voksne + 2 børn 180 kr.

Senior 60+ 50% rabat (kun fredag)

Køb billet online på Køb billet online på 
www.ferieforalle.dkwww.ferieforalle.dk

Velkommen til campisternes paradis
Besøg Danmarks største campingudstilling og se alle nyhederne.

Campingvogne, autocampere, teltvogne, telte, udstyr, campingpladser, 
gode tilbud og vintercamping i kulde og sol.

ferieforalle.dk

155x216_DanskCaravanClub(sir).in1 1 05/12/06 15:02:44



Alle DCK medlemmer inviteres til oven-
nævnte arrangement. Hver enhed skal 
have en kage med til fællesbordet, samt 
betale kr. 20,- i stævnegebyr (enlige – alene 
i vogn kr. 10,-).

Aftensmad bestående af: Mørbradgryde 
m/kartofler, rødbeder og agurkesalat, samt 
salat og dressing kr. 70,- pr. voksen og kr. 
40,- pr. barn under 12 år (tilmelding til mad 
er bindende og skal betales, også ved af-
bud efter 3. marts).

HUSK AT MEDTAGE kage til fællesbordet 
samt bestik og service.

Drikkevarer kan købes til rimelige priser 
(kredsen giver kaffe i forbindelse med ge-
neralforsamlingen).

TÅRUP STRAND CAMPING har normalt 
ikke åbent i denne weekend, men har lovet 

at åbne familierum i toiletafdelingen, samt 
for den nye opvarmede opholdsstue.

Overnatning m.m. afregnes direkte med 
lejrchefen.

Sidste frist for tilmelding er 23.02. Husk 
at melde antal deltagere + alder på børn.

Program for stævnet vil blive udleveret 
ved ankomst om fredagen.

Med campinghilsen
DCK 2957

 Inge og Jørn Andreasen
Tlf. 6615 0361 - mobil 4085 296

DCK 2948
Inge og Per Christensen

Tlf. 6594 1401 - 6615 6563 
- mobil 4016 6563

FØDSELSDAGSSTÆVNE
På Tårup Strand Camping, den 9.-11. marts

• 52 funktionelle indretninger i str.
fra 400 til 720, til priser fra
109.700,- til 217.800,-

2006 nyheder:
• Nyt design ude og inde
• Bredere indgangsdør

Vandbåren gulvvarme fåes
nu både i forbindelse med
Truma blæservarme og
Alde centralvarme.

LMC Caravan 
- kombinationen af
den bedste skandina-
viske varmekomfort i
tysk kvalitet...

FORHANDLERE:
SJÆLLAND:

Østsjællands Camping Center, tel. 56 14 33 55
Fredensborg Caravan, tel. 48 48 09 70

Campinggården, tel. 58 54 40 03

FYN:
SK Caravan, tel. 65 96 71 05

Faaborg Camping Center, tel. 62 61 71 05

JYLLAND:
Løgstør Caravan Center, tel. 98 67 30 93

Brønderslev Caravan, tel. 98 82 28 75
Christiansfeld Camping Center, tel. 74 56 21 00

Krone Camping, tel. 74 74 52 00
Campingcentret Vejle A/S, tel. 75 85 79 00

Ikast Camping & Fritid, tel. 97 15 54 94
Kronjyllands Camping Center Randers, tel. 86 42 86 94
Fri Camping ApS, tel. 97 97 10 10

Hør om muligheden for at skræddersy
vognen til dine drømme, ønsker og behov...

LMC • KOMFORT • KVALITET• DESIGN

Du kan se mere på: www.lmc-caravan.dk

LMC Dominant
De kræsne helårscampisters foretrukne valg...
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Mosevej 1 • DK-6000 Kolding
Tlf. 7633 2080 • fax 7633 2088

ÅBNINGSTIDER: Hverdag 10.00 - 17.00
Lørdag & søndag 10.00 -16.00

SE ALLE VORE BRUGTE VOGNE 
PÅ WWW.KG-CAMPING.DK

Vi ønsker alle vore kunder
et rigtigt godt camping år!

Skaber
fremtidens 
camping
Eksklusive  luksus model-
ler, populære fritidsklasse.
Nyskabende bestseller-
modeller.
Genial begynderklasse.

På tur uden 
forhindringer
Gode køreegenskaber, 
sikker plads til at sove, til at 
lege, sidde og opbevare.
Kort sagt Knaus har et utal 
af indretnings løsninger.

Action, Altea, 
Adora, 
Classic eller 
Adiva
Adria har modeller for en-
hver smag og pengepung.

C A M P I N G  –  D E S K Ø N N E S T E  Ø J E B L I K K E  I  L I V E T



Tanken med denne turnering er at skabe 
mere liv på Skamstrup. Pladsen indeholder 
så mange kvaliteter. Den arbejdsgruppe der 
til daglig sørger for pladsen, gør en kæmpe 
indsats som vi alle kan nyder godt af når vi 
er der. De skal naturligvis bakkes op og det 
kan denne turnering være med til.

Klubben har i de seneste år, ikke mindst 
efter det er blevet vores egen plads, inve-
steret ret store beløb i form af modernise-
ring og tilbygning af hytter til gæster og de 
kære unge mennesker, som vi skal have i 
vores tanker når vi tænker campingplads.

For at pladsen kan leve op til fremtidens 
krav, kræver det forsat store investeringer, 
der igen kræver en god økonomi for plad-
sen.

Turneringer skulle gerne være med til at 
skabe denne økonomi samt skabe glæde 
og sammenhold for pladsens mange bru-
gere. 

Det er tanken at det gerne skulle trække 
nye brugere til pladsen. Vi har gennem de 
seneste år fået en pæn tilgang af nye med-
lemmer, det kunne da være hyggeligt hvis 
også de kom og ville være med. Måske kan 

dette initiativ skærpe appetitten hos fyn-
boer og jyder til at komme og tage kampen 
op. 

Turneringen afvikles over seks weeken-
der, hvor den sidste weekend er finalen. 
For at gøre den spændende og give flest 
mulige medlemmer mulighed for at del-
tage, er der et sæt regler der gælder for 
netop denne turnering.

Ønsker du at deltage i turneringen, skal 
du melde dig til på nettet eller direkte til Pia 
Svitzer på tlf. eller hjemmeside. Deltager-
begrænsning må forventes. Reglerne for 
deltagelse findes på hjemmesiden eller ud-
leveres af Pia Svitzer. 

Hovedgevinsten (sponseret af Hansson 
Lædervarefabrik A/S) er en rejsekuffert til 
kr. 5.000.- (trolley) i håndforarbejdet Itali-
ensk kalveskind, i en størrelse der gør den 
velegnet til en forlænget weekend. 

Kreds Sjælland

Kreds Sjælland arrangerer stor

Petanque Turnering
på Skamstrup Camping

Dejlig naturplads kun 700 m fra havet

Samarbejdsplads 15%

Tlf. 9888 4433
www.gronhoj-strand-camping.dk
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www.ThistedForsikring.dk

Rabataftale til DCK

Som medlem af DCK kan få et fordelagtigt tilbud på dine 
forsikringer hos Thisted Forsikring g/s.

Thisted Forsikring g/s er et traditionsrigt forsikringsselskab,
 med fokus på campister.

Vi kan blandt andet tilbyde dig:

   Campingvognsforsikring inkl. indbo
   Bilforsikringer
   Villaforsikring
   Familieforsikring
     Fritidshus
   Trailerforsikring
   Ulykkesforsikring

Kontakt vores assurandør Jette Christensen, 
for et uforpligtende tilbud.

Jette Christensen kan kontaktes direkte på: 

telefon: 6120 8952
e-mail: jc@thistedforsikring.dk

Thyparken 16 - 7700 Thisted - www.ThistedForsikring.dk

 Tlf.: 9619 4500 - Fax: 9791 0115



I forbindelse med den årlige kredsgeneral-
forsamling afholdes et ministævne.

Vi mødes fredag, og lørdag kl. 12.30 hejser 
vi flaget, inden vi afholder kredsens gene-
ralforsamling kl. 13.30.

Om aftenen er der fælles spisning. Heref-
ter er der mulighed for en svingom. 

Weekenden slutter med standerstrygning 
kl. 11 søndag.

Ingen stævnegebyr.

Buffeten består af: frikadeller med for-
årsløg, marineret svinekam, ovnkartofler, 
salat buffet, flutes og smør samt isdessert. 
Pris pr. person kr. 130,-. Drikkevarer skal 
købes under middagen. Vin kr. 80-100,-, ½ 
l vand kr. 12,-, øl kr. 12,-. 

Hvis man ikke ønsker deltage i midda-
gen, bedes det meddelt ved tilmeldelsen.

Tilmeldingen vedr. spisningen er bin-
dende.

Overnatning pr. vogn med 2 voksne og 
børn pr. nat: kr. 70,-, enlige ½ pris. El kr. 
25,- (ikke til varme!)

Tilmelding senest 24. februar 2007

DCK 730
Jonna og Svend Gustausen

Tlf. 9815 2208
mail: gustausen@stofanet.dk

DCK 2560
Anni og Wagn Tornbo

Tlf. 3013 8963, mail: tornbo@esenet.dk

MINISTÆVNE
Give Campingplads 
den 2.-4. marts 2007

20060522

10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

Tlf: 7588 3575 - www.randboldalcamping.dk
Kom i det Grønne!

www.SINDAL-CAMPING.dk
Hjørringvej 125 · DK-9870 Sindal

Telefon +45 98 93 65 30

15% Rabat + gratis internet til DCK
H.C. Ørstedsvej 8 · 3000 Helsingør 
Tlf. 48 48 09 70 · Fax. 48 48 06 46
www.fredensborgcaravan.dk

STOR UDSTILLINGSAFDELING MED
CAMPINGVOGNE, FORTELTE OG FRITIDSUDSTYR

KIG FORBI VORES 
TOPMODERNE VÆRKSTED

DIREKTE TELEFON:

48 48 44 42

FREDENSBORG CARAVAN A/S
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Industrivej 1B .3300 Frederiksværk .Tlf.: 47 72 18 66  
Fax:47 77 01 66 . www.frvcaravan.dk

Værkstedet har åbent hverdage fra 7.30 -17.00.Onsdag lukket.
Værkstedstlf.: 47 77 01 60 mellem 9 -11 og 15 -16. Fax: 47 77 29 66

Åbningstider:Hverdage kl. 10 -17. Onsdag lukket.Weekend kl. 10-16.

Fødselsdagsfest hos
Frederiksværk Caravancenter
Fødselsdagsfest hos
Frederiksværk Caravancenter

Kære Kunder

Vi fylder 38 år, så det vil glæde os at 

se jer til fødselsdagsfest lørdag den 

3. marts og søndag den 4. marts fra 

kl. 10 - 16 begge dage.

Vi fejrer det med helt fantastiske tilbud

fra udstyrsbutikken, konkurrencer for

hele familien, kaffe og lagkage m.m.

Masser af andre gode tilbud - se mere

på vores hjemmeside.

Vi glæder os 

til at se jer.

Hilsen
Frederiksværk

Caravancenter

Invitation
Cramer

grill incl. 
tilbehør

1.224 kr.

Mover
Reich

spotpris

9.999 kr.

Brugte vogne -25% 
i ren handel

Diverse
fortelttæpper

fra

470 kr.
Rotor

antenne

før 498 kr.

100 kr.

Party Grill før 650 kr.

150 kr.

Kæmpe

rabatter

på brugte

vogne.

10 %
på alle ikke nedsatte varer i butikken

Vaskebørster

incl. sæbe 

før 316 kr.

198 kr.



DANSK CARAVAN KLUB

Den yderst positive udvikling forsætter med 
tilmeldinger fra alle de involverede Nordiske 
klubber.

Antallet er nu over 700 tilmeldte enhe-
der, forventningerne til resultatet af indsat-
sen i de to sidste weekender i Bella Centret 
i januar, er både hvad angår medlemsfrem-
gangen og antallet af deltagere til NCT 
2007 ganske store. 

Endnu en ekstraordinær stor indsats vil 
blive gjort i Herning under Ferie for Alle her 
i februar, med både en DCK stand samt en 
NCT 2007 stand tillige med en repræsenta-
tion hos TopCamp.

Besøgene på www.nct2007.dk har også 
haft en særdeles stigende tendens, såle-
des var besøget på årets første dag langt 
over tre hundrede.

De første 25 familier har ligeledes vundet 
halvdelen af træfafgiften på kun kr. 1495,-. 
Der mangler endnu 3 trækninger, så ved en 
hurtig tilmelding kan man endnu nå at del-
tage i de resterende 3 trækninger.

I styregruppen arbejdes der grundigt med 

de mange tiltag, blot lige for at nævne et af 
elementerne – nemlig underholdningen, ta-
ger dette område hastigt form, for at sætte 
tingene lidt i relief, et dette et område med 
et budgettet i omegnen af kr. 500.000,-.

Bemandingsplanerne er ved at komme 
på plads, men at dette ikke er meldt gan-
ske klart ud endnu, skyldes blandt andet, 
at NCT 2007 er organiseret på en ny måde, 
således at mange af de ting vi før selv stod 
for, er købt som en færdig pakke. Dette be-
tyder absolut ikke, at der ikke skal bruges 
mange hjælpere, og i takt med de mange 
tilmeldinger og styregruppens forventninger 
til antallet, begynder der at tegne sig et 
mere klart billede af dette behov. Så blandt 
alle jer der endnu ikke har meldt sig som 
hjælpere under NCT 2007, kan vi fra styre-
gruppens side kun anbefale, at I fremsen-
der jeres tilkendegivelse evt. på: nct2007@
dck.dk.

Følg med på www.nct2007.dk
 Styregruppen NCT 2007

Liselund Slot

Fiskeri ved kysten syd for Feddet

NCT 2007 
– nu over 800 tilmeldte enheder!

14



Tabbert - fremtidens caravan 
til nutidens familier...

Frisk, fræk og charmerende fritidsfornøjelse for hele familien
Begynderklassen byder også på det helt store børneværelsesprogram

med ikke mindre end 4 forskellige grundplaner. Bl.a. den største børne-

værelsesvogn på markedet, med op til 4 sovepladser i separat børne-

værelse. DaVinci fås i længder fra 4,5 - 7 meter.

Mere plads overalt og langt større bevægelsesfrihed
Vivaldi har siden introduktionen i 2003 selvsikkert erobret mange 

campisters hjerter, og er i dag Tabberts populæreste modelrække.

Denne nye fritidsklasse, der fås i længder fra 4,5 - 6, 85 meter, over-

beviser på alle områder. Prøv at gå en inspirationstur i denne vogn.

Ren wellness - også i ferien
Den nyeste teknik og førsteklasses design på højeste niveau.

For dem, der ikke vil give afkald på hjemmets høje komfort i ferien.

Belysningssystemer, boligtekstiler og udsøgt møbeldekor er elegant

afstemt efter hinanden. Puccini fås i længder fra 5,4 - 6,85 meter.

Uimodståelig charmerende. Irriterende billig
T&B er en meget anderleders campingvogn. Skabt til dem, der hellere

vil bruge penge på oplevelser - uden at give afkald på den behagelige

rejse- og boform. Kan trækkes af selv de mindste biler. Ualmindelig 

lavt luftmodstand – derfor let og billig at køre med. Skal ses!

T@B

Tabbert hører til branchens bedste producenter - fremtidssikret og topmoderne.

Lige fra begynderklassen til den eksklusive luksusklasse. Det er kun et spørgsmål

om behov, ønsker, stil og smag. Alle modeller er forsynet med det udstyr,

man kan forvente af denne klasse.

www.tabbert.dk

Klarup Caravan Center, Ålborg

Tlf. 98 31 88 88

Fri Camping, Thisted

Tlf. 97 97 10 10

Midtvejs Caravans, Randers

Tlf. 86 44 35 11

Antons Camping, Videbæk

Tlf. 97 17 13 79

KG Camping, Kolding

Tlf. 76 33 20 80

Odense Caravan, Odense

Tlf. 66 13 61 78

Campinggården Slagelse,

Slagelse

Tlf. 58 54 40 03



Forsikringsaftale i Thisted Forsikring g/s 
til medlemmer af DCK
Kontakt:

Jette Christensen, mobil  6120 8952 

eller Kundeservice på tlf. 9619 4500

Hjælpere til NCT 2007
Vi er nu i styregruppen i gang med at be-
skrive de enkelte funktioner til årets store 
begivenhed, NCT2007.
I den forbindelse har vi foreløbig konstate-
ret, at vi mangler hjælpere til flg. funktioner 
i administrations-området:

• Bogholderi/kasse 
• Lagerfunktion 
• IT, Internet m.v. 
• Informationskontor 

Har du lyst til at give en hånd med indenfor 
de nævnte områder, hører vi gerne fra dig, 
helst på mail til nct2007@dck.dk eller tele-
fon 7589 9189, også selvom du tidligere 
har givet tilsagn om hjælp.

Venlig hilsen
Styregruppen

DANSK CARAVAN KLUB
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Moderne campister kræver mere end kom-
fort og rummelighed af deres campingvogn. 
De vil også have et flot design og praktiske 
løsninger. Den nye Knaus Nordic Plus, der 
er specialdesignet til det kræsne danske 
marked, opfylder disse krav i en overlegen 
stil. Går du og drømmer om en moderne 
vintervogn, der kan klare den flotte, men 
kolde, vinter i de Skandinaviske fjelde, så 
kan du få en Knaus Nordic Plus med det 
overlegne ALDE centralvarmeanlæg til en 
meget konkurrencedygtig pris. 

Forestil dig, at du en 
morgen, mens du ser 
solen stå op over hori-
sonten, sidder og nyder 
udsigten til et skandi-
navisk vinterlandskab. 
Om en times tid vil 
din dag være fuld af 
spændende oplevel-
ser ude i naturen. Når 
dagslyset går på hæld, 
vender du tilbage til en 

lun og lækker campingvogn, hvor du kan 
glæde dig over de gode pladsforhold, den 
funktionelle indretning og de gode helårs-
egenskaber. 

Du bliver hurtig frisk igen 
efter et forfriskende 
bad i det velindrettede 
toiletrum. Nu skal der 
hygges og snakkes om 

dagens mange oplevelser i den store beha-
gelige rundsiddegruppe. Hvis du ikke skal 
ud og spise med din fami-
lie, kan du let tilberede af-
tensmaden i et af de bed-
ste køkkener, der findes 
i en campingvogn. Der 
er god plads på køkken-
bordet, selvfølgelig koldt 
og varmt vand i hanen, 
et køleskab på mindst 
110 liter og en effektiv 
emhætte, der hurtigt får 
damp og stegeos ud af 
vognen. Når aftenen er slut ligger du og din 
familie i komfortable senge med spring-
madrasser. Inden du falder i søvn glæder 
du dig allerede til næste dag, der starter 

med en hurtig dusch og 
lækre varme rundstyk-
ker fra den smarte gas 
bageovn, du har valgt 
som ekstraudstyr. 

▼
 

▼
 

▼

Vintervogn 
med centralvarme fra Knaus
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Standardudstyret i en Knaus Nordic Plus 
er ganske omfattende og består bl.a. af 
AKS stabilisator, reservehjul og donkraft, 
HEKI II tagluge, elektrisk gulvvarme, myg-
genet for døren, ASU antennemast og TV 
forberedelse, varmt vand i køkken og bad 
og springmadrasser i faste senge. Knaus 
Nordic Plus fås i 5 forskellige udgaver til 
konkurrencedygtige priser. Topmodellen 
Knaus Nordic Plus 780 FKU, der er en 

ægte familievogn, og som kun koster kr. 
250.500,- + levering, hvilket er op til kr. 
100.000,- billigerer end en tilsvarende 
skandinavisk vintervogn. 

Læs mere om Knaus Nordic Plus på:
www.knaus.dk

www.buerstner-autocamper.dk

En Bürstner autocamper er 
indbegrebet af frihed...
Bürstner autocamper har Europas bredeste program 
med de fleste muligheder for individuel indretning. 
Leveres som alkove, del-og fuldintegreret modeller på chassis 
fra Fiat og Renault. 

Priser fra kr. 481.100

Marano Solano Delfin Delfin
Performance

MegaVan Aviano Elegance Levanto

Hovedgaden 532, 2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 16 98 . www.neergaard.com

Damhusvej 23, 9830 Tårs
Tlf. 98 96 21 88 . www.vendelbo-vans.dk

Vi ses på...
“Camping 07”i Bella Center 19.-21. + 26.-28. jan.og “Ferie for Alle”i Herning 23.-25. feb.

Udstiller i Herning Udstiller i Bella Center

Månedens vise ord 

Husk at tavshed somme tider er det 
bedste svar.
Dalai Lama
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Holstebrovej · 7600 Struer · Tlf. 96 84 91 00
www.safari-caravan.dk · e-mail: salg@safari-caravan.dk

Åbningstider:Hverdage 9-17Lørdag-søndag 10-16

Safari har Danmarks største 
udvalg i nye campingvogne
Nu 7 mærker under samme tag

- Som du ønsker.
- Fuld tilfredshed for hele familien.
- Bedste vintervogn til prisen.

Cabby er kvalitet 
- livskvalitet.
Sikkerhed og comfort
i højsæde.

- Stilfuld elegance i højeste kvalitet.
- Når kun det bedste er godt nok.

- Danmarks 
mindste og billigste.

- En lille let vogn til de mindste biler.

- Supermoderne med 
spændende indretninger, 
specielt tilpassetdet danske marked.

Kip - visionær design
Super aerodynamisk og 
fantastiske køreegenskaber... 
Den ultimative  rejsevogn.

Danmarksmesteri hæve-tags 
vogne

- Tysk kvalitet til den krævende campist.
- For enhver familie.
- Fås også som 

autocamper.



Er der noget at sige til, at vi hos Isabella har 
valgt at gøre lidt ekstra ud af os selv i anled-
ning af vores halvtreds års jubilæum? 

Da vores virksomhed rundede de fyrre, 
var vi ret stolte. Men de fyrre er nu intet at 
regne for et halvt århundrede. Heldigvis er 
der mange virksomheder, der når så langt. 
Men der er desværre langt flere, der ikke 
gør det. 

Vi tror, grundlaget for Isabellas succes 
skal findes med baggrund i, at vi altid har 
været ydmyge over for vores virksomheds 
fremgang. Vi er altid trådt ind i de mange 
udfordringer, vi har stået over for, med 
lempe. Vi har brugt tid på eftertænksom-
hed. Og vi har frem for alt brugt energi og 
ressourcer på at fremstille kvalitetsproduk-
ter. 

En efter dansk målestok stor humorist, 
Robert Storm Petersen, har engang sagt: 
”Intet kommer af sig selv – undtagen lom-
meuld!” Disse bevingede ord tager vi gerne 
til os. For kun gennem systematisk arbejde 
og gensidig inspiration i Isabella-huset op-
når vi resultater. 

Isabella og hele medarbejderstaben sø-
ger til stadighed at udvikle sig. Og vi er tak-
nemmelige for den plads, som Europas 
campister har givet os i deres bevidsthed. 

Red.

50 år i fremdrift 

Bygholmvej 27, Øsløs, 7742 Vesløs

Tlf. 9799 3139 www.bygholmcamping.dk

Hytter - Bed & Breakfast
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Flere og fl ere opdager at vintercamping er en 
rigtig dejlig ferieform – måske den bedste, 
men det stiller også store krav til det udstyr 
man medbringer. 
Isabellas vinterfortelte står distancen, selv i en 
kraftig vinterstorm.

Jydsk Camping Industri A/S

oplyser om nærmeste forhandler på

tlf. 75 82 07 55

e-mail: info@isabella.dk

Vintertelte

Universal 360

www. i s abe l l a . ne t

Snowboy

Universal 240

148x210 DCK_Appendix.indd 1 05/09/06 9:03:20



VIS MIG DIN VOGN
Tålmodighedens vogn

Ejer: Johnny og Betina Danielsen
Mærke: Adria
Model: Adora 542 TK
Årgang: 2004
Nypris: 119.995
Udstyr:  El-gulvvarme, stor tagluge, 

varmt vand

Hvorfor købte du ny vogn?
Jo, vi fik barn nr. 2 og så var vores gamle 
Hymer ikke stor nok. Der manglede sove-
pladser og et par andre undskyldninger, der 
til sidst fik overbevist min kone om at nu 
skulle vi have en ny vogn.

Det blev så “Tålmodighedens vogn”.

Hvorfor blev det den vogn du købte?
Vi var dels nødsaget til at overveje en vogn, 
der var let nok til at vores bil kunne trække 

den, vi ønskede en ordentligt seng at sove 
i, i stedet for at slå siddegruppen op og ned 
hele tiden og prisen spillede også en væ-
sentlig rolle. 

Hvad vil du fremhæve på din vogn?
Hmmm ??? (Lang tænkepause). 
Servicelugen. Den er kæmpe stor og der 
kan snildt stå en barnevogn, grill, stole eller 
andet halvstort. Man behøver ikke ligge og 
kravle for at stille ting og sager ind.

Sengen. Jeg sover suverænt og længe i 
den.
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Hvad er du så utilfreds med?
Plads. Der er ingen plads. Forestil dig, du 
ankommer og skal pakke ud og hele fa-
milien er indenfor i vognen. Gangarealet 
er kun til at eèn kan passere. Derfor skal 
alle flygte op i køjerne, sofaen eller pres-
ses op i et hjørne, for ikke at gå konen på 
nerverne. 

Siddegruppe. Jeg kan kun sige. KØB AL-
DRIG EN VOGN UDEN RUNDSIDDEGRUPPE! 
Der er ikke engang plads til, at vi 4 kan 

sidde der, uden der er fare for at falde ud 
over kanten. Det er måske godt nok, hvis 
man kun bruger sin vogn tre uger om året i 
sommerferien, hvor man måske har fortelt 
på og derved kan sidde derude og hygge.

Børnenes overkøje. Der mangler et hånd-
tag så man kan holde fast når man kravler 
op eller ned. Det undrer mig, at der fra fa-
brikkens side, ikke er lavet et eller andet 

smart. Det er direkte farligt. Vores datter 
er flere gange faldet, når hun kravlet op el-
ler ned.

Køkkenet. Hvilket køkken. Det er nærmest 
ikke eksisterende. Der mangler køkken-
bordsplads.

Varmefordeling. Der er en dårlig varmefor-
deling især i nederste køje. Vores mindste 
barn sover her. Om vinteren kan der blive 
så koldt at han kommer med klaprende 
tænder ned til os og vil sove i vores seng og 
så må en af os rykke ned i hans køje hvis vi 
ikke ønsker at sove med en fod i hovedet. 

Andre kommentarer:
Dyre lærepenge!

Red.

Månedens vits
Alle kvinder har et stofskifteproblem…
Hvordan kan du vide det?
Kender du måske bare én kvinde, 
som ikkehar problemer med at be-
slutte sig for, hvad hun skal tage på?
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Kører man væk fra alfavej og tager den lille 
vej mellem Rødekro og Hovslund, kommer 
man langt ude på landet, pludselig til en 
stor moderne CARAVAN forhandler; nemlig 
NH CAMPING i Nr. Hostrup. Ser man på fla-
gene ude på pladsen, kan man se, at der 
her ligger et medlem af Caravan-ringen, 
hvilket borger for top kvalitet og service. 
Kommer man ind i den store moderne for-
retning, mødes man af en af firmaets ejere: 
Christian Høgh og han fortæller gerne lidt 
om firmaets historie:

Opstarten blev gjort af Købmand Alfred 
Pedersen i året 1963, men allerede den 
gang var begge de nuværende ejere med; 

nemlig Ch. Høgh – som lærling i købmands-
forretningen, der blev drevet parallelt med 
salget af campingvogne – og sønnen N. O. 
Pedersen.

Allerede i 1963 blev der bygget udstil-
lingshal og siden er der jævnligt bygget til, 
men i 2000 stod en hel nye og tip top for-
retning færdig og samtidig blev et moderne 
værksted indviet.

Når DCK kommer til NH Camping, møder 
vi altid stor imødekommenhed, både hvis vi 
lige står og mangler en god gevinst til vores 
årlige bankospil eller at vise klubben frem 
på en Åbenthus Weekend, er der også plads 
til det. Denne imødekommenhed takker 
DCK for. 

Red.

Vidste du?
Hvornår blev det første køre-

kort udstedt?

Herhjemme fik vi den første motorlov 
i 1903. Indtil da gjaldt der forskellige 
regler rundt om i landet – i Viborg Amt 
skulle der således gå en mand med et 
flag foran enhver kørende bil. I 1903 

blev nummerplader og
førerbevis indført i hele Danmark

Aldersgrænsen var 18 år. Fra 1908 
dog sat op til 21 år.

NH Camping

HD Camping

Industrivej 54, 7080 Børkop. Tlf: 75 86 25 11

Åbningstider: Hverdage kl. 10-17 . Weekend kl. 10 -16.

- altid 200 nye og brugte vogne på lager

HD Camping

www.hd-camping.dk

NYHED!

HOME CAR

autocampere
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www.nibecaravan.dkTa’ til Nibe

NordjyllandsNordjyllands
store campinghusstore campinghus

Outdoor tøj/sko

Campingvogne

Familie telte

Fortelte Trailere Autocampere

Teltvogne Værksted

         Alt i campingudstyr

ALT TIL CAMPINGALT TIL CAMPING

www.NibeCaravan.dk
            www.NibeCaravan.dk

Altid opdateret med gode tilbud!

Mobilt serviceværksted
Har du problemer i campinglandet, står 
vores servicevogn klar til udrykning.

Åbent: Hverdage 10.00  17.00  Lørdag/søndag 11.00  16.00

Handl på nettetHandl på nettet
Campingudstyr tilCampingudstyr til 
rigtige campingpriserrigtige campingpriser

Bestil hjemme hos dig selv i fred og ro
Betal med dankort nemt og sikkert
Lagerførende hele året
Hurtig ekspedition

– Gratis levering i 

hele landet ved køb 

for over 450 kr,-
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Det er ikke en plads, som ligger lige ved 
alfavej , men den ligger meget idyllisk ud til 
Hjarbæk fjord.

Pladsen blev for ca. 2 år siden overtaget 
af nye ejere, som har store planer for frem-
tiden, dog på en måde som også er økono-
misk mulig.

De har for nylig været i gang med en 
større renovering af bad og toiletter.

Værtsparret er meget behjælpelig, hvis 
der problemer med et eller andet.

Det er samtidig en børnevenlig plads, og 

som før omtalt ligger den ved Hjarbæk fjord, 
hvor der også er muligheder for nogle dej-
lige traveture i det smukke og kuperede ter-
ræn.

Vil man på udflugt, er der ikke langt til 
Daugbjerg og Mønsted kalkminer, der er 
heller ikke langt til Viborg, der er jo blandt 
andet domkirken, de mange smukke gamle 
huse, og de charmerende gader, måske en 
inspiration til en stille shoppingtur. 

  
Så hvis jeres vej falder forbi, er det en plads 
som kan anbefales.

Golf:
Hjarbæk Fjord Golf Center ligger lige ned til 
Hjarbæk Fjord og giver med den smukke 27 
hullers golfbane udfordring til alle entusia-
stiske golfspillere. Vi har green-fee aftale 
med Hjarbæk Fjord Golf Center.
 
Du kan også vælge at prøve kræfter med 
Viborg Golfklubs 18 hullers bane eller den 
udfordrende 9 hullers pay and play bane. 

DCK 2016
Jørn Jakobsen

 

Portræt af en campingplads!

Industrivej 1b . 3300 Frederiksværk 
Tlf. 4772 1866 . www.frvcaravan.dk

Frederiksværk Caravancenter
HOBBY  ADRIA  DETHLEFFS  CARAVELAIR 

FORTELTE FRA ISABELLA

Hjarbæk Camping
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Her billede af pladsen

1. Reception 
2. Vaskeri 
3. Butik 
4 . Internet Cafè 
5.  Bibliotek 
6. Tv-stue 
7. Aktivitetsrum
8. Campistkøkken 
9. Wc / bad 
10. Grill / bænke 
11. Gocart-bane 
12. Hoppepuder / Legeplads 
13. Kanoudlejning 
14. Petanque-bane 
15. Swimmingpool 
16. Boldbane 
17. Minigolf  
18. Bålplads 
19. Kaniner / geder 

20. Teltplads 
21. Udslag for kemisk toilet 
22. Bådplads   
23. Strand 
24. Plæneklipper 
25. Bilvask / støvsuger 
26. Affaldscontainer 

 Hytter
 Vandpost
 Brandpost

Samarbejdsforhandler
10% til DCK
medlemmer

Københavnsvej 277, 4000 Roskilde
Tlf. 46 75 71 29  www.pj-caravan.dk
Åbent hverdage fra 10.00 til 17.30  

lørdag fra 10.00 til 15.00
søndage og helligdage fra 11.00 til 16.00

Hobby og Dethleffs vintervogne
med gulv- og centralvarme -  
priserne starter under 150.000,-
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Manøvrekørsel
(Én af de fire manøvrer)

Gadekrydset med bakning 
om hjørne

Kør lige ind i krydset ca. 30 cm fra marke-
ringen (se tegning). Dette kan dog variere 
fra bil til bil.

Fortsæt lige frem til bilens baghjul er pla-
ceret ca. 1 m fra hjørnemarkeringen. Sving 

derefter ud til venstre mod midten og så 
til højre.

Kig samtidig efter på højre side – gennem 
sideruden eller i spejlet – for at kontrollere, 
at campingvognens hjul har passeret mar-
keringshjørnet med ca. 1 m.

Her stopper du.

Du holder nu i den rigtige position til bak-
ning. Ret hjulene op, så bakning kan begyn-
des. Se ud af vinduet/spejlet om camping-
vognens hjul passerer hjørnet så tæt som 
muligt. Med små korrektioner på rattet må 
du få campingvognen til at køre mod ven-
stre i den gade, du bakkede ind i.

Dette må gøres for at undgå at få bilens 
venstre forhjul på markeringsstriben (mod 
keglerne) på gaden. Bak så lige ned ad ga-
den så langt, at du kan køre lige frem og ud 
i krydset langs højre side.

Fortsæt lige frem ud i krydset til du har 
hjørnemarkeringen på fordøren. Derfeter 
fuld sving til venstre og kør ud af krydset.

Red.

3 stjernet campingplads i 5 stjernet natur

Rolig familieplads midt i Danmarks skønneste
naturområde med direkte adgang til 

Nationalparken og Rold Skov.

Tlf. 9839 1110 · Fax 9839 1794 · info@safari-camping.dk
www.safari-camping.dk · 9520 Skørping

 SAMARBEJDSPLADS 15% DCK 2824

✰✰✰ AARHUS CAMPING
v/Birgit & Niels Nielsen
Randersvej 400, Lisbjerg, DK-8200 Århus N
Tlf.: +45 86 23 11 33
Fax: +45 86 23 11 31
Naturskøn plads, kun 4 km. nord for Århus.
SAMARBEJDPLADS 10%

Gratis opvarmet swimming-pool 1.6-15.8. 20 hytter. Cafeteria

1/1-31/12
693
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Duften af nybagte boller...
Opskriften på den perfekte caravan

Tidløst design. Gennemført praktisk. Forfriskende
ukompliceret i detaljen. Individuel indretning.
Sikkerhed på rejsen.
Tilsat lige dele komfort og luksus.
Med god plads til livsnydere og øjeblikke af velvære.

Med mere end 20 forskellige størrelser og indretnin-
ger findes der en rejseledsager til ethvert behov.

Samtlige modeller er udstyret med en dejlig gas-
bageovn. Kig ind og få opskriften på bollerne.

Priser fra 93.700

- vi bestræber os lidt mere

www.caravanringen.dk

FORHANDLERE:
Bije Fritid & Camping, Helsinge, 4879 3110 . Biler og Campingvogne Stenseby,
5648 8365 . Campinggaarden, Ormslev, 8628 3566 . Camping & Fritid Fyn,
Odense, 6597 2040 . Camping Centret Lind, 9712 5366 . Caravanhuset, Hvalsø,
4646 1288 . Caravan Centret, Nr. Alslev, 5445 7879 . Lunderskov Camping, 7558
5400 . NH Camping, Rødekro, 7466 2363 . Slagelse Camping og Fritid, 5570
0020 . Top Camping, Køge, 5665 4272 . Vestjysk Camping Center, Holstebro, 9743
2211 . Aabybro Camping & Fritid, 9824 4800

Flere fordele end i banken

Derfor Caravan Ringen...

■ Campingvogne fra

93.700 - 497.600

■ Mere end 130 modeller

■ Landsdækkende med

14 caravancentre

■ Tæthedsforsikring

■ Service

■ Udlejning

■ Finansiering

■ Gratis instruktions-DVD med

nye vogne

■ VintercampingMAGASINET 2007

■ Rejseshoppen med

tips og ideer til ferien

Vi ses på

“Ferie for Alle”

i Herning

23.-25. feb.



Hvad skal der 
være i din 
førstehjælpskasse?

De fleste har en førstehjælpskasse lig-
gende i bilen, enten fra Falck eller fra en 
anden hjælpeorganisation.

Denne var oprindelig forsynet med gaze-
bind, gazestykker af en passende størrelse, 
plaster ect.

Det er dog nødvendigt selv at fylde den op 
med relevant forbindingsmateriale

Dette kan gøres via apoteket, materiali-
sten, supermarkeder o.l.

Førstehjælp
I kassen er det en god ting at have føl-
gende:

Rensevæske til sår og skrammer – gerne 
klorhexidin skyllevæske eller klorhexi-
dinsprit (kan købes på apoteket).
Plaster i forskellig størrelse
Gazebind i rulle
Gazesvaps
Støttebind (en forstuvet fod eller hånd gør 
knap så ondt med støtte)
Saks

Vatpinde
Hovedpinetabletter.

ÅBENT HELE ÅRET

SAMARBEJDSPLADS 10%
Kystvej 37, Ballum · 6261 Bredebro

 Tlf. (+45)7471 6263 · Fax (+45)7471 6276 Bjørnstrupvej 45 · Hornum · 9600 Aars · Telefon 98 66 22 22
camping@camping-himmerland.dk · www.camping-himmerland.dk

Himmerland CampingHimmerland Camping 
& Feriecenter& Feriecenter

Naturskøn familie plads med svømmehal og saunaNaturskøn familie plads med svømmehal og sauna
Ny servicebygning og legeplads med hoppepudeNy servicebygning og legeplads med hoppepude

Nye luksus hytter med toilet og badNye luksus hytter med toilet og bad
Tæt på fiske søer og golfanlægTæt på fi ske søer og golfanlæg

Åben hele året!Åben hele året!

OBS!! OBS!!
Der har i januarbladet indsneget sig en 
fejl i annonceringen af kanostævnet/pin-
sestævnet i kreds Sjælland.

Dette stævne afholdes 25.-28. maj og 
ikke som der står skrevet 25.-28 juni.

Red.
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Mest købte helårscampingvogn i Danmark
1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006

Ekstrem komfortabel
– hele året

KABE - det varmeste navn i
campingvogne siden 1958.

Nye modeller
■ Smaragd GLE (540 cm)■ Ametist GLE

■ Onyx GDL KS
■ Royal 560 XL
■ Royal 590 XL
■ Royal 610 DXL KS

Nyheder/ændringer bl.a.:■ Ny front
■ Nyt møbeldesign
■ Ny toning af vinduer■ Natbelysning 

■ Nye lamper
■ Ny belysning af baderum (TDL, DXL)■ Ny emhætte (dobbelt hastighed)■ Nyt ventilationssystem (Variovent)■ Forteltlampe med bevæg elsessensor(ekstraudstyr)

■ 7 helt nye hyndestoffer

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Takket være KABEs geniale konstruktion, isolering, ventila-
tion og varmesystem kan denne svensk producerede
højkvalitetsvogn snildt klare temperaturforskelle på 45°C
mellem ude- og indetemperatur. Derfor får du den højeste
bokomfort, uanset om du camperer en vinterdag på
Norkapp eller en sommerdag på Gibraltar.

- vi bestræber os lidt mere

www.caravanringen.dk

FORHANDLERE:  
Bije Fritid & Camping, Helsinge, 4879 3110 . Biler og Campingvogne Stenseby, 
5648 8365 . Campinggaarden, Ormslev, 8628 3566 . Camping & Fritid Fyn, 
Odense, 6597 2040 . Camping-specialisten.dk, Lind, 9712 5366 . Caravanhuset,
Hvalsø, 4646 1288 . Caravan Centret, Nr. Alslev, 5445 7879 . Lunderskov Camping, 
7558 5400 . NH Camping, Rødekro, 7466 2363 . Slagelse Camping og Fritid, 
5570 0020 . Top Camping, Køge, 5665 4272 . Vestjysk Camping Center, 
Holstebro, 9743 2211 . Aabybro Camping & Fritid, 9824 4800

Flere fordele end i banken

Derfor Caravan Ringen...

■ Campingvogne fra 

93.700 - 497.600

■ Mere end 130 modeller

■ Landsdækkende med 

14 caravancentre

■ Tæthedsforsikring

■ Service

■ Udlejning

■ Finansiering

■ Gratis instruktions-DVD med

nye vogne

■ VintercampingMAGASINET 2007

■ Rejseshoppen med 

tips og ideer til ferien

Vi ses på 

“Ferie for Alle”

i Herning 

23.-25. feb.



Velkommen til nye medlemmer!!!
1139  Lisbeth & Henrik Widenborg, 2650 Hvidovre
1274 Kristine & Kim Huge-Lund, 4040 Jyllinge
1354  Ninna Gade & Jesper Michaelsen, 

2765 Smørum
1358 Lilli & Tage Sørensen, 4632 Bjæverskov
1359 Kirsten & Vagn Laurfelt, 4230 Skælskør
1361 Lene & Jørgen Jensen, 3630 Jægerspris
1504  Gitte & Jens Erik Samsing, 8983 Gjerlev J
1505 Inge & Asmus Sørensen, 7000 Fredericia
1508 Esther Rasmussen, 7100 Vejle
1674 Jette & Birger Pedersen, 8260 Viby J
1675 Birthe & Per Ole Overgard, 8520 Lystrup
2085 Birgit & Henning Højbjerg, 3650 Ølstykke
2160 Ninna & Willy Petersen, 2605 Brøndby
2166 Anne & Finn Jørgensen, 2770 Kastrup
2184  Hilde & Steinar Gulbrandsen, 

N-2006 Rælingen
2188  Charlotte Wilcken & Erik Thybo, 2650 Hvidovre
2197  Mie & Sine & Sørensen Jørgensen, 

2770 Kastrup
2210  Gunilla & Stellan Person, 52145 Fålkøbing S
2214 Helle & Gert Weinreich, 4300 Holbæk
2218 Erik Stiig Værenstrøm, 4130 Viby Sj

2273 Kurt Bidstrup, 2740 Skovlunde
2322  Susanne Kjersgaard & Ole Poulsen, 

4180 Sorø
2325  Lizzi Jensen & Preben Kobbernagel, 

4873 Væggerløse
2326 Helle & Finn Bornhuus, 4262 Sandved
2329  Jette & Andr’e Kristiansen, 

4390 Vipperød
2332  Dagrunn & Kjeld Tommy Hansen, 

4261 Dalmose
2334 Mette & Lars Bækkel, 4773 Stensved
2641 Gurli & Niels K.Jensen. 8355 Solbjerg
2642 Anne & Kjeld Tylvad, 8520 Lystrup
2643  Bodil Jensen & Andreas Kjær, 

9400 Nørresundby
2699 Johannes Pedersen, 9600 Års
2934  Else Lyhne & Poul Viesmose, 

5620 Glamsbjerg
2952 John Tornhøj, 5600 Fåborg
2982  Susan & Peter Christiansen, 5462 Morud
2992  Connie & Finn Bakkemose Jessen, 

5500 Middelfart
3397 Henrik Christensen, 4180 Sorø

Feddet 12 · 4640 Fakse · tlf. 5672 5206
info@feddetcamping.dk · www.feddetcamping.dk

TopCamp Feddet er beliggende ved den 
idylliske, fredelige kystline ved 

Præstø Fjord og den friske Østersø
•             campingplads.
• Smuk børnevenlig badestrand.
• Et stort aktivitetsprogram for hele familien. 
• Guidede ture med selvpluk af sæsonens 

frugt og bær, dyrket økologisk.
• Velassorteret købmandsforretning.
• Helårsåbent.
• Specialaftale for medlemmer af DCK 

(undtaget helligdage og skoleferier).

Feddet er vært for NCT 2007!
– book venligst plads på 

www.nct2007.dk
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AUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABE

Drømmen om sol, sommer
-og familien i centrum

Parkstien 7, 2450 København SV Tlf. 36 46 98 11
www.kbh-camping.dk

KØBENHAVNS CAMPING CENTRUM

Campingrådet har offentliggjort den nye 
Camping Danmark 2007, der indeholder 
oplysninger om alle de 496 godkendte cam-
pingpladser.

Som et nyt tiltag får alle campinggæster 
i 2007 mulighed for at vælge campingplads 
ud fra et nyt kvalitetsmærke. Campingrå-
dets konsulenter har bedømt alle camping-
pladsers kvalitet på bygninger, arealer og 
faciliteter. Inden for de enkelte områder er 
bl.a. kvaliteten af vedligeholdelsen, rengø-
ringen, materialevalget og den håndværks-
mæssige udførelse blevet vurderet.

Kvaliteten på den enkelte campingplads 
er vurderet i forhold til kvaliteten på andre 
campingpladser med samme antal stjerner. 
Dvs. et kvalitetsmærke på en 2 stjernet 
campingplads ikke kan sammenlignes med 
et kvalitetsmærke på en 4-stjernet cam-
pingplads. 

Det nye kvalitetsmærke er udformet som 
en “lagkage”, og jo mere farve, der er på 
“lagkagen”, des bedre er kvaliteten.

Udover det nye kvalitetsmærke indeholder 
Camping Danmark 2007 fortsat stjerner, te-

maer, priser og sym-
boler mv., der giver et 
særdeles godt grund-
lag for at vælge den 
helt rigtige camping-
plads, når der skal 
holdes ferie eller 
forlænget weekend.

Camping Danmark kan bl.a. købes hos 
DCU, FDM, caravanforhandlere, boghand-
lere, turistkontorer og på landets camping-
pladser. Prisen er kr. 95,-.

Campingrådet har som et supplement til 
bogudgaven af Camping Danmark valgt at 
lægge bogens oplysninger ud på internet-
tet. Bogens oplysninger kan genfindes på 
adressen:

www.danskecampingpladser.dk

Camping Danmark 2007 
– nu med kvalitetsmærke på alle campingpladser 

Skellerupvej 38 - 8600 Silkeborg
Tlf. 8685 3176 - www.resenbrocamping.dk

Et naturligt midtpunkt for en god ferie
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www.oecc.dkwww.oecc.dk

Jersie Strandvej 88 · 2680 Solrød Strand · Tlf. 56 14 33 55
e-mail: info@oecc.dk · www.oecc.dk

· 60 brugte vogne fra 3.500,- til 148.000,- kr.

· LMC Caravan – Info, lager og demovogne

· Isabella fortelte – Nye og brugte

· Værksted

· Tilbehør

· Financiering: Fast rente fra 5,5%

· Aktuelle varer og tilbud denne måned

Ren Fritid Klosetvæske Universal, 25% 
mere i dunken, nu 2,5 liter.

Hvorfor have tre forskellige produkter, 
når man kan nøjes med et , Ren Fritid uni-
versal klosetvæske.

Ekstra velduftende sanitetsvæske til både 
kemiske toiletter, skyllevandstanke og afløb. 

Fjerner effektivt ubehagelig lugt, er bakte-
riedræbende og nedbryder affaldet. 

Kan anvendes i alle kemiske toiletter i 
campingvogne, både, fritidshuse og busser 
m.m. 

Produktet er udviklet til alle slags kemiske 
toiletter bl.a. Thetford, Porta Potti og Visa 
Potty m.fl..

Produktet er nu videreudviklet til brug i 
skyllevandstanke og til at fjerne dårlig lugt og 
bakterier fra afløb i vaske m.m.

TOP
c a m p i n g

Københavnsvej 128
4600 Køge
Tlf.: 56 65 42 72

Hverdage 10-17.30 ● Onsdag lukket ● Lørdag 10-15 ● Søndag 10-16

BÜRSTNER ● SPRITE

WILK ● KABE

www.topcamping.dkwww.topcamping.dk
- stort udvalg i brugte vogne- stort udvalg i brugte vogne

CARAVAN RINGEN

BÜRSTNER ● SPRITE

WILK ● KABE

Indhold: 
Kvarternære ammonium 
forbindelser, parfume m.m.

Produktet er biologisk nedbrydelig og in-
deholder ikke formalin.

Brugsanvisning: 
1 til 2 deciliter til opsamlingstanken. 
1  deciliter i skyllevandstanken pr. opfyld-

ning.
1  deciliter i afløbet ved dårlig lugt. Efter 10 

minutter skylles med rent vand.

Udsalgsprisen er kr. 114,95 for én 2½ liter 
dunk. 

Red.
Set på www.campingferie.dk

Stor nyhed 
- alt i et produkt  Klosetvæske

34



Køkkenhjørnet Køkkenhjørnet 
Italiensk mandelpate
 
400 gr. hakket oksekød
300 gr. lever
250 gr. hakket spæk
4 1 feds hvidløg hakket
1 alm. løg
2 spsk. hvedemel
st. koriander
st. allehånde
200 gr. mandler m/skal hakkede
2 alm. st. æg
 
Hak mandler, hvidløg og alm. løg i foodpro-
fessoren. Bland de andre dele i. 
Hvis farsen virker lidt tung/stiv spæd da 
med vindruekerneolie.
Hæld det i en form og bag den som en le-
verposteg u/vandbad ved 180 gr.
Prøv med en strikkepind om den er gen-
nembagt.
 

 
Rodfrugtsuppe
4 pers.
 
1 liter hønsebouillon
350 gr. skrællede selleri el. pastinak el. 
persillerod
350 gr. skrællede kartofler
1 tskf. tørret timian
3 dl. creme fraiche
5 til 6 forårsløg
 
Skræl den valgte rodfrugt og skær i ternin-
ger og lad dem koge møre i saltet vand.
Derefter koges kartofler, rodfrugt og timian 
i ca. ½ time. Blend derefter suppen som 
hældes tilbage i gryden.

Så kommes snittet forårsløg og creme frai-
chen i og der varmes op til kogepunktet. 
Smag til med salt og peber.
Server groft brød til.
 

 
Forret med muslinger
 
Muslinger, de dybfrosne er fine men ellers 
fra dåse
smør
hakket persille
reven mazzarela ost
reven parmasan ost
hvidløg
 
Tag så mange ramakiner som personer og 
smør skålen,bægeret (ovnfast) med et tyndt 
lag smør. Kom derefter så mange muslinger 
i, ca. 3/4
af skålens størrelse, læg derpå en smør-
klat der er rørt med hakket persille
( det skal være grønt)og tilsat knust hvidløg 
(efter behov) Kom derefter en stor spise-
skefuld
reven mozzarela over, pres evt. først mus-
lingerne lidt sammen først.Bag dette i ov-
nen ved 180 gr i 15 min. 
Tag dem ud og kom en skefuld parmasan 
over, jævnt fordelt. 
Sæt dem tilbage i ovnen nu gratineres de 
ved 225 gr til de er gylne.
Server dem på en lille tallerken med en 
serviet under. Spises med teske. Giv grov-
flutes til.
Pas på de er rygende varme, hold ikke på 
skålen, men hold forsigtigt servietten op 
om.

Velbekomme ønsker Wini 966

Ramakin. Det er en lille hvid skål på ca. en 
deciliter. Den er fransk og rillet fra top til 
bund og firmanavnet er Pilleyuit. Man kan 
selvfølgelig bruge hvad man har af ildfaste 
skåle.
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Færgerabatter 2007! 
Frederikshavn/Gøteborg og Grenå/Varberg tur/retur
Periode  Frh/Gøteborg Grenå/Varberg Bil+camp. Autocamp.
       + 5 pers + 5 pers.

1/1 - 30/3 Udrejse  20.00 (fre+lør)  1650,- 1650,-

1/1 - 30/3 Hjemrejse  16.00 (lørdag)
1/1 - 30/3 Hjemrejse  18.30 (søndag)
1/4 - 21/6  14.30 (tirs-lør) 14.30 (alle dage) 1650,- 1650,-
13/8 - 23/12  20.00 (fre+søn)
  Hjemrejse 09.30 (tirs-lør) 09.00 (alle dage)
   16.00 (lør+søn
   18.45 (kun søn)

22/6 - 12/8  Udrejse 03.45 (tirs-lør)  1950,- 1650,-
   22.45 (tirs-lør) 13.15 (man-tors)

  Hjemrejse 08.00 (tirs-fre) 08.00 (søn+fre)
   23.55 (alle dage)

Venligst oplys bestillingskode DCARAVAN

OBS! Begrænset antal pladser – skal bestilles senest 48 timer før

Færgerabatter på Scanlines: Helsingør–Helsingborg
Der ydes 10% rabat på den ordinære billetpris, samt endagsbilletter i henholdsvis Helsingør og Hel-
singborg, mod fremvisning af gyldigt DCK medlemskort (det gule F.I.C.C. pas).
Gælder for bil over/under 6 m inkl. 9 personer. 

Rabataftale med HH Ferries, der sejler mellem Helsingør–Helsingborg
Vis dit DCK meslemskort og få 10% rabat på overfarten. Eller spørg deltagere på turen om I kan 

være fælles om et færgerabathæfte med 20 klip. Der er penge at spare på overfarten! 

F.I.C.C. tilbyder rabat på Finnlines
Der tilbydes 50% reduktion på alle billetter på campingvogne og mobilhomes (mod forevisning af 
gyldigt CCI pas) på alle afgange på fgl. Færgeoverfarter:
Hansa-Class: Finnhansa, Transeuropa and New vessels: Finnstar, Finnmaid, Finnlady i hele 2007-01-
05 Finnlines sejler mellem Travemünde og Helsinki

Ved booking husk at oplyse om CCI medlemskab og opgiv dit CCI nummer

Booking sker på: 
fra Tyskland Finnlines Passagierdienst (Finnlines Deutschland GmbH)
  Einsiedelstrasse 43-45, D-23554 Lübeck, Deutschland
  Tlf.  +49 451-1507 433, fax. +49 451-1507 444
  E-mail: passagierdienstinnlines.com

Fra Finland Nordic Ferry Center Oy
  Kauppakeskus Ruoholahti 5.krs.
  Itämerenkatu 21, FI-00180 Helsinki, Finland
  Tlf.  +358-9-2510 200, fax. +358-9-2510 2022, e-mail. Infoerrycenter.fi

Se mere på www.ferrycenter.fi
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Færgerabatter 2007! 
Rabataftale med TT-Line, der sejler mellem Trelleborg-Travemünde og Trelleborg-Rostock
Aftalen er gældende fra 01.01.07-31.12.07

Aftalen gælder kun i den angivne periode og kun på de ordinære priser/overfarter – ikke på overfar-
ter hvor der allerede ydes rabat. Ej heller på kahytter og måltider.

Rabat
 15% i perioden 31.03 - 31.05 samt 01.10 - 31.12
 20% i perioden 01.01 - 31.03
 25% i perioden 01.01 - 31.03 på alle dagafgange

Bookning sker på: tlf. 0410-56200 eller fax 0410-56170, e-mail: infotline.se

Betaling:  Kontant ved udrejse
Afbestilingsafgift:  Her henvises til TT-Line AB særlige rejsevilkår

Reservationsnummer: DCK 644586

Ret til prisændringer forbeholdes

Færgerabat
F.I.C.C. meddeler, at de har fornyet deres rabataftale med norske Fjord Line på ruterne: 
• Hanstholm – Haugesund/Bergen og • Hanstholm – Egersund
hvor der gives op til 25% rabat til indehavere af gyldigt CCI campingpas, dog kun på returbilletter. 
Man skal bede om rabatten ved booking og oplyse nummeret på passet. Kahyt er obligatorisk ved 
natsejlads. For andre oplysninger om rederiet og deres ruter, se www.fjordline.com       

For booking, kontakt booking.dk@FjordLine.com

Ekstrem komfortabel
- hele året

Øvrige nyheder/ændringer bl.a.:

■■ Ny front

■ Nyt møbeldesign

■ Ny toning af vinduer

■ Natbelysning

■ Nye lamper

■ Ny belysning af baderum (TDL, DXL)

■ Ny emhætte (dobbelt hastighed)

■ Nyt ventilationssystem (Variovent)

■ Forteltlampe med bevægelsessensor

(ekstraudstyr)

■ 7 helt nye hyndestoffer

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Aabybro Camping & Fritid A/S · Knøsgårdvej 121 · 9440 Aabybro
Telefon 98 24 48 00 · www.aabycamp.dk

Hverdage kl. 9.30-17.30 · Lørdag kl. 10.00-13.00
Søn- og helligdage kl. 12.00-16.00
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Bengt Jens

Rita
Asger

Knud Erik
Jørgen MarkJakob

VELKOMMENVELKOMMEN

Hobrovej 335 . Råsted . 8900 Randers . Tlf. 86 44 35 11 . www.midtvejs.dk

Midtvejs
Caravans

Enggården . Kagerup Byvej 2 . 3200 Helsinge . Tlf. 48 79 31 10 
Fax 48 79 35 10 . E-mail: post@bije.dk . www.bije.dk
Åbningstider: Hverdage 10-17 (onsdag lukket) . Lørdag 10-14 . Søndag 11-16

BÜRSTNER . SPR ITE . WILK . BEYERLAND . KABE

Flere fordele end i banken

- vi bestræber os lidt mere

WWW.BIJE.DK
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Huske    listen

’07
Følg med 

på www.nct2007.dk

KREDS JYLLAND:
Formand:
Anni Tornbo, tlf. 3013 8963
Spangsbjerg Haven 125, 6700 Esbjerg
E-mail: jylland@dck.dk

2007
02.02 - 04.02  .................Hattefest, Nr. Kollund
23.02 - 25.02  ........................... Herningmesse
02.03 - 04.03  .......................Ministævne, Give
03.03 ......................... Generalforsamling, Give
17.05 - 20.05  ........................Tulipanfest, Ribe
17.05 - 20.05  .......................... Minitræf, Tolne
25.05 - 28.05  ...................... Fisketræf, Lundby
25.05 - 28.05  .............Pinsestævne, Terkelsbøl
25.05 - 28.05  .............................DNS, Skagen
25.05 - 28.05  ...................Dansk/Tysk, Rudbøl
08.06 - 10.06  ....................... O-løb, Midrjylland
15.06 - 17.06  .....Cykeltur fra Tønning, Tyskland
10.08 - 12.08  ............................Fugleskydning
17.08 - 19.08  ..Samarbejdsstævne m. Nordjysk
24.08 - 26.08  ....................Ho Fåremarked, Ho
31.08 - 02.09 ... Manøvrestævne, Jyllandsringen
14.09 - 16.09  ..........................Svampestævne
05.10 - 07.10  .......................Safaritræf, Struer
13.10 - 15.10  ................... Mejeribesøg, Taulov
07.10 - 13.10  ...................Sägmühle, Tyskland
09.11 - 11.11  .................................. Ståbanko
23.11 - 25.11  ................................Julestævne

Hertil kommer besøg Randers Regnskov m.v.
vadetur til sælbankerne på Mandø

SKAMSTRUP:
Adr. Grydebjergvej 32, Skamstrup, 
4440 Mørkøv
E-mail: skamstrup@dck.dk

2007
16.03 - 18.03  .............Pentaque turnering nr. 1
20.04 - 22.04  .............Pentaque turnering nr. 2
11.05 - 13.05  .............Pentaque turnering nr. 3
08.06 - 10.06  .............Pentaque turnering nr. 4
17.08 - 19.08  .............Pentaque turnering nr. 5
14.09 - 16.09  ......... Pentaque turnering FINALE
28.09 - 30.09  ............. Heste-Kræmmermarked

LANDSSTÆVNER OG UDLANDSTURE
2007
09.02 - 17.02  ........................Vinterferie Sälen
11.02 - 17.02  .....Skiferie i de Böhmiske Bjerge
31.03 - 09.04  .. Lang Påsketur til Idar Oberstein 
01.04 - 08.04  ....................Påsketur til Holland
03.05 - 06.05  .................Landsstævne, Feddet
05.05 ............. Landsgeneralforsamling, Feddet
08.07 - 14.07  .......Nordisk Camping Træf 2007
18.07 - 29.07  ............................ F.I.C.C, Irland
13.09 - 16.09  ............................. Elmia Messe
07.10 - 13.10  ...................Sägmühle, Tyskland
13.10 - 21.10  ....................................Dresden

KREDS FYN:
Formand:
Inge Christensen, tfl. 6594 1401
Egevej 6, 5200 Odense V

2007
09.03 - 11.03 ................Fødselsdagsstævne og 

generalforsamling
22.06 - 24.06  .........Skydestævne og Sct. Hans
03.08 - 05.08  .................................. Ø-stævne
09.09 ..........................................Fjordens dag
uge 42  ....................................Kort efterårstur
30.11 – 02.12  ...............................Julestævne

KREDS SJÆLLAND:

Formand: 
Leif Hansson/Greve, tlf. 2672 1901
E-mail: sjaelland@dck.dk.

2007
22.03  .........................Kredsgeneralforsamling
20.04 - 22.04  .........................Spejder Stævne
27.04 - 29.04  .........................Manøvrestævne
17.05 - 20.05  ........... Kristi Himmelfart stævne
25.05 - 28.05  .................. Kano-stævne (Pinse)
08.06 - 10.06  ................ Kvinde-manøvrekørsel
01.07 - 03.07  ..........................Forløber til NCT
28.07 - 07.08  ..................................Femø-Jazz
03.08 - 05.08  .....................Løvenborg Stævne
10.08 - 12.08  ..............................Badestævne
31.08 - 02.09  ............................Fugleskydning
21.09 - 23.09  .................... Rødspætte stævne
02.11 - 04.11  .........................Manøvrestævne
23.11 - 25.11  .............................. Juletræsfest
December  .............................. Nytårsstævne??
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- importør af Solifer i mere end 30 år

Se det komplette program hos:

Hovedgaden 532, 2640 Hedehusene
Tlf. 46561698, Fax 46590010

E-mail: info@neergaard.com
Internet:  www.camperferie.dk


