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FORSIDEBILLEDE:  Norsträsket Camping

For de fleste er sommerferien nu 
forbi. Denne sommer har budt 
på lidt og hvert, når vi tager vej-
ret i betragtning, men for de fle-
ste vel nok en oplevelse rigere. 

Der har været et flot udbud af 
aktiviteter i kredsene, og der er 
endnu mange tilbud, se bare på-
huskelisten og meld jer så til så 
meget som er muligt, det støtter 
dem, der tager initiativ, med for-
nyet lyst til flere tiltag.

NCT blev afholdt i Finland i byen Kuopio, pladsen 
ligger i meget smukke omgivelser direkte ned til en me-
get stor sø og i et delvis skovområde med åbne area-
ler.

Pladsen havde det der kan forventes af en Topcamp, 
problemerne vi mest hørte om, var omkring det sprog-
lige, men med blyant, papir, øvrige tegn og fagter kan 
næsten alt løses.  

Pladsen bestyres af et ungt par, hvoraf den mandlige 
part er fuldtidsansat på turistkontoret.

Han taler lidt dansk, da han har været professionel 
spiller i Vojens ishockyklub for år tilbage.

Der var totalt 308 tilmeldte til NCT 2009, heraf var 
DCU repræsenteret med hel 2 enheder og DCK med 7 
enheder – ganske flot. En stor tak til de danskere der 
her i gennem sluttede op om det nordiske samarbejde. 
Fordelingen i DCK var 3 vogne fra Fyn, 1 fra Jylland og 
3 fra Sjælland, det er godt gået.

Der stiftes mange nye bekendtskaber ved et NCT 
uden de store sproglige problemer, og ved de fælles 
langborde om aftenen var et ord, der ikke gav de store 
problemer – ordet SKÅL.

Sverige er vært til næste års NCT, med en placering 
i Skåne, hvilket bl.a. giver god mulighed for stor repræ-
sentation fra Danmark og ikke mindst fra DCK, der 
sædvanligvis bakker pænt omkring det årlige NCT.

NCR har nedsat et trafiksikkerhedsråd, med henblik 
på større ensartede regler i norden. Dette bliver et 
stort arbejde, alene at råbe politikkerne og andre orga-
nisationer op, der arbejdes også på andre ensretninger 
ikke kun i norden, men inden for alle landene i EU.

Der har været afholdt FICC træf i England ligeledes 
med flot repræsentation fra DCK, men i skrivende 
stund er de deltagende 6 enheder fra DCK ikke kom-
men på dansk grund.

DANSK CARAVAN KLUB – for folk på farten – 
hele året

Med venlig campinghilsen
Børge Jensen, Landsformand  
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IRLAND 2009
For de fleste af os, der stadig nyder godt af 
arbejdslivets glæder, er årets sommerferie 
vel ved at være et overstået kapitel. 

For vores vedkommende gik ferieturen i 
år til Irland, idet vi gennem flere år har øn-
sket at besøge “Den Grønne Ø”. Vi havde 
søgt information om landet både i turist-
håndbøger og på internettet, og interessen 
var bestemt ikke blevet mindre af det.

Vi havde fået bestilt færgebilletten, vi 
havde besluttet at sejle fra Roscoff i Fran-
krig direkte til Roslaire i Irland. Derved ud-
nyttede vi natten til sejlads, og vi kom fri-
ske og udhvilede til feriemålet. Så fredag 
den 3. juli kl. ca. 19 drog vi af sted fra He-
densted mod Frankrig. Vi ville køre så langt 
gennem Tyskland, som vi orkede om nat-
ten for at undgå de værste trafikkøer, og 
der var da heller ikke meget trafik. Med de 
obligatoriske pauser undervejs gik det glat 
derudaf, og henad kl. 2.00 om natten sad 
jeg i mine egne tanker og nød den gode 
samvittighed ved tempo-100 skiltet bagpå 
campingvognen, mens Ingrid blundede ved 

siden af, og Mathilde sov på bagsædet, 
mens vi ad A52 kørte mod den hollandske 
grænse.

Pludselig lyder der et “bump” og det gi-
ver et ryk i bilen. Hvad var det? Et blik i 
spejlet viste, at gnister føg til højre og ven-
stre fra campingvognen og fortalte, at vi 
havde mistet det venstre hjul. Det lykkedes 
at bringe vogntoget til en nogenlunde kon-
trolleret standsning i nødsporet, hvorefter 
skaderne skulle besigtiges. Vi kunne umid-
delbart konstatere, at der var slået et or-
dentlig hul i siden, og hele hjulkassen var 
ødelagt, men hjulet 
kunne vi ikke finde i 
mørket, og det er jo be-
grænset, hvor meget 
man løber rundt på en 
tysk motorvej kl. 2.00 
om natten.

Jeg fik ringet fra en 
nødtelefon, og få mi-
nutter senere holdt mo-
torvejspolitiet bag os 
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med blin-
kende lygter. 
En af de tre 
betjente fandt 
det mistede 

hjul et godt stykke foran bilen, heldigvis 
inde i midterrabatten. Gennem et opkald til 
Falck i Danmark skulle der komme en tysk 
redningsvogn i løbet af en halv times tid. 
Der gik ganske vist snart tre timer, men det 
fungerede fint, og de monterede det løbske 
hjul med et par bolte fra det andet hjul, og 
vi kørte langsomt under eskorte til det 
nærmeste værksted, der tilfældigvis havde 
åbent den første lørdag i måneden, det må 
vel siges at være held i uheld. 

I ventetiden konstaterede vi, at de ind-
vendige skader på vognen var mindst lige 
så store som de udvendige. I løbet af et par 
timer var vognen nødtørftig repareret for 
den formidable sum af 90 EUR, og vi kunne 
glade køre videre. Hele operationen med 

politi, redningsfirma og værksted havde 
fungeret helt perfekt. Et godt stykke inde i 
Frankrig holdt vi ind på en campingplads for 

natten, og her blev vognen tætnet 
med plastposer og gaffatape. Ende-
lig søndag eftermiddag ankom vi til 
Roscoff med afgang mod Irland kl. 
18.00.

Mandag kl. 9 (irsk tid) kørte vi i 
land i Roslaire, og vi kørte til en 
plads i byen Dungarvan på sydky-

sten. Egentlig føltes det helt naturligt at 
køre i venstre side, og det gav da heller 
ingen problemer under turen rundt i landet. 
Straks vi havde fået slået op på camping-
pladsen skulle vi finde et sted at handle, 
og her fik vi lidt af en overraskelse. I et 
nærliggende Tesco supermarked kunne vi 
knapt finde ferskt kød, og der var flere ting, 

som vi ikke fandt i dette supermarked. 
Samtidig var priserne ret høje, og det gene-
relle prisniveau i Irland er mindst på højde 
med det danske. 

Campingpladserne i Irland er nu ikke no-
get at skrive hjem om. Der er toilet, bad og 
en udslagskumme, og de fleste steder var 
der også et sted, hvor man kunne vaske 
op, men ingen steder var der et egentlig 
køkken, og standarden var under det ni-
veau, vi kender herhjemmefra. 

Tirsdag kørte vi en tur i oplandet og nød 
landets flotte natur med grønne bjergskrå-
ninger og frodige dale. Næsten hver lille 
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landsby med respekt for sig 
selv har en eller flere ruiner af 
borge, kirker eller de allesteds-
nærværende rundtårne, så der 
var nok at se på. 

Den irske historie går ca. 5-6.000 år til-
bage, men fra år 837, hvor 60 vikingeskibe 
anløb Irlands østkyst, har øens befolkning 
været plaget af krig og undertrykkelse, 
først af vikingerne, siden af Normannerne 
og endelig var det englænderne, der på 
grusomste vis forsøgte at knægte det 
stolte irske folk. Adskillige forsøg på op-
stand mod besættelsesmagten blev slået 
ned med hård hånd, og der be-
rettes om adskillige massakrer, 
hvor hele byers befolkning blev 
myrdet. Da der endelig var lidt 
ro på krigsfronten var øen udsat 
for en hungersnødlignende til-
stand i 18-hundrede tallet, hvor 
mange irlændere udvandrede til 
bl.a. Amerika. På trods af disse 
krige og undertrykkelser har det 
irske folk alligevel været i stand 
til at skabe en række traditioner og en kul-
tur, der er særdeles interessant. Man skal 
endelig ikke forvente, at man på en enkelt 

ferie kan nå at se og opleve alt 
det, man gerne vil, og som tu-
ristbrochurerne skriver, skal 
man ikke engang prøve. 

Dagens tur sluttede af på 
krystalfabrikken i Waterford, hvor vi så en 
imponerende udstilling, men desværre 
havde de af økonomiske grunde været 
nødt til at lukke produktionen i januar, så 
den kunne vi ikke få at se. Hvis bemandin-
gen i produktionen 
havde været ligeså ri-
gelig som antallet af 
kustoder m.v. i udstil-

lingen, for-
står jeg 

godt, at de ikke kunne få det til at løbe 
rundt. Fabrikken har gennem tiderne leve-
ret mange pokaler til store sportsbegiven-
heder og mesterskaber.

Efter tre overnatninger i Dungarvan var 
det tid til at pakke sammen og køre videre 
mod nye mål, men mere derom senere.

DCK 2507
Mathilde, Ingrid og Jørgen Nielsen
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Campingpladsanmeldelse

EkuddensEkuddens  CAMPING

Ekuddens Camping ligger lidt uden for Ma-
riestad, lige ned til Väneren.

Pladsen har fine tilkørselsforhold. Der er fri 
placering på pladsen, så der er flere mulig-
heder for at finde lige netop den plads man 
har brug for.

Pladsen har åbent fra 1. maj til 15, sep-
tember. Højsæson 16. juni til 15. august.

Campingafgift i lavsæson 130,- Skr inkl. 
bad/pr. enhed. I højsæson 160,- SKr. Inkl. 
bad/pr. enhed. El pr/døgn 40,- SKr.

Adresse:  Ekudden
 542 01 Mariestad
 Sverige
Tlf.:  0501-106 37
Fax:  0501-186 01
Web:  www.ekuddenscamping.se
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Hytter med 2 senge 300, - SKr/døgn
Hytter med 4 senge 450,- SKr/døgn
Bungalow med 4-6 senge 550,- SKr/døgn

Receptionen er åben fra 08.00 til 22.00 i 
højsæson. I lavsæson; se åbningstider på 
pladsen.

Der er en vældig fin velkomst og receptio-
nen er meget behjælpelig ved problemer.

Der er fine toilet- og badeforhold. Alt er 
med non touch anlæg.

I nær tilslutning af pladsen er der tempe-
rerede svømmebassiner, også for de små, 
samt vandrutschebaner.

Fra pladsen er der fine gang- og cykleru-
ter til byen eller bare en tur ud i området.

Mariestad er en hyggelig by med både 
gammelt og nyt byggeri. 

DCK 2635
Anne Gammelgaard og Carsten Appelt

Bomose Allé 19  3200 Helsinge  Tlf. 48 79 31 10  Åbent: Hverdage 10 - 17  Lørd. 10 - 14  Sønd. 11 - 16.

BESØG NORDSJÆLLANDS HYGGELIGSTE CAMPINGCENTER

www.bije.dk
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Min mand og jeg skulle til familiefest på 
Sjælland søndag den 19. juli 2009. Vi havde 
derfor taget vores “hotelværelse” med.

Vi kørte hjemmefra torsdag formiddag, 
så vi kunne få et par “slappe af” dage først 
og sidst.

Det er længe siden, vi har været på 
Skamstrup, og vi var imponeret over, hvor 
meget der var sket. Der var ryddet og byg-
get, og stedet lignede en velpasset park. Vi 
fik en dejlig velkomst af de campister, der 
var på pladsen. Fredag gik med hygge og 
småsnak rundt på pladsen. Der blev talt 
om ting, der var ordnet på pladsen, og hvad 
der trængte til at blive gjort.

Lørdag formiddag stod vi en fire stykker 
og snakkede og pludselig var vi involveret i 
et større træ rydningsprojekt. Det tog et 
par timer, og så var der lyst omkring lege-

redskaberne på 
skrænten. Pladsen 
blev ca. 4 meter 
bredere.

Bagefter samledes vi til en velfortjent 
frokost på terrassen, det var rigtigt hygge-
ligt.

Søndag formiddag skulle vi så til familie-
fest, og da vi kom tilbage, var vi helt alene 
på  pladsen. Det var helt fint, men mandag 
morgen var der ingen varm vand til vores 
bad. Er det kun fordi, vi ikke ved, hvad vi 
skal gøre? 

Mandag eftermiddag opdagede vi, at der 
var et kæmpe hvepsebo i et træ lige bag 
vores campingvogn. Jeg tog et par billeder 
af det. 

Tirsdag kom ham, der plejer at klippe 
græs, og vi fortalte ham om hvepseboet. Vi 
ved ikke om han har fået det væk. 

Vi havde fem dejlige dage på Skamstrup. 
En skam den ligger så langt fra Århus.

DCK 2687
Ellen  og Jørgen Mikkelsen

TUR til 
SKAMSTRUPSKAMSTRUP
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Normalt der ikke langt fra tanke til hand-
ling, når danske campister vil ud og se i 
den nye vogn. I år har det dog skortet lidt 
på eventyrlysten. I hvert fald ser det ud til, 
at ferien bliver holdt i den gamle vogne en 
sæson mere.

Ifølge campingbranchens statistikker er 
der solgt 3.236 campingvogne, hvilket er 
37,5% mindre end samme periode sidste 
år. I maj måned ser tendensen ud til at til-
spidse sig, da der kun er solgt 416 vogne 
mod 737 i maj 2008, hvilket giver en ned-
gang på 43,5%. Selv brugtvognsmarkedet 
viser en nedgang på 6,8%, så det er ikke 
fordi, campisterne skifter den gamle ud 
med en anden brugt.

Hobby er stadig topscorer med lige over 
900 vogne i perioden fra september 2008 

til maj 2009 og Adria følger lige efter med 
676 vogne.

Det hæderkronede og anerkendte mærke 
Knaus har heldigvis kunne holde gang i 
salgshjulene efter det triste økonomiske 
kollaps af Knaus-gruppen i september 
2008 og melder om udsolgt af 2008 og 
stor set af 2009 vogne også.

Generelt håber branchen på at de nye 
2009/10 modeller frister til de kommende 
sæsoner, således at året 2009 kan blive 
husket som året, hvor lagerne blev tømt for 
overgemte modeller.

Red.

Færre solgte 
CAMPINGVOGNE
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Efter at vi havde været på privat besøg på 
Sjælland i Kristihimmelfartsferien, fort-
satte vi til DNS træf i Rakkestad i Norge. 
Vi sejlede over Helsingør – Helsingborg om 
mandagen, så vi havde god tid til at komme 
derop. Første stop var på øen Tjørn tæt på 
E 6, der er en rasteplads med en fantastisk 
udsigt ud over skærgården og den bro, som 
vi var kørt over – at vi så også havde et flot 
vejr, gjorde jo ikke oplevelsen mindre. 

Her mødte vi så flere andre DCK’ere som 
også var på vej til Rakkestad. Efter en god 
nattesøvn fortsatte vi så tre hold op langs 
med skærgården, som er meget smuk. To 
andre hold ville se noget andet, inden de 
kørte videre, men vi havde besluttet at vi 
ville køre op til Bjønstad camping, hvor 
træffet skulle være, så kunne vi dase nogle 
dage før selve træffet.

Vel ankommet til campingpladsen var 
der lukket, campingfatter var ikke klar over, 
at der var nogle, der kom i så god tid, og 
pladsen skulle først åbne til stævnet. Men 
det var ingen problemer, vi var da velkomne, 

PINSETRÆF i (DNS)

Rakkestad i NORGE                                                                      
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men han fik lidt travlt med at få de sidste 
ting på plads. Det var en fin lille plads med 
fine sanitære forhold, som var utrolig rene 
– det sørgede campingfatter for.

Torsdag begyndte de andre at komme, 
både nordmænd, svenskere og danskere, 
vi var 7 hold danskere 4 svenskere og 14 
nordmænd. Fredag ankom de sidste så.

Lørdag formiddag skulle vi ud at se et 
keramikværksted, som var et familieforeta-
gende. Vi fik fortalt, at det var hans far, 
som havde startet det, hvor det så nu var 
sønnen, der havde overtaget firmaet. Vi 
blev delt i to hold, så dem som ikke kom 
med på første rundvisning, kunne gå op i 
udstillingen, og der kunne også købes. 

Det var keramikeren selv, der stod for 
rundvisningen, som var meget interessant. 

Han viste os også, hvordan han lavede et 
krus. Der er godt nok mange arbejdsgange 
før sådan et krus er færdigt. En meget 
spændende formiddag.

Om eftermiddagen var der tid til kaffe og 
underholdning, det var meget sjovt, både 
for dem som var med i stafetten og dem 
som så på, det ryster godt sammen, når 
der er noget, vi er fælles om og kan grine 

af. Så var der tid for at tænde op i grillen, 
og vejret–  ja det var jo bare så strålende, 
så det blev sent, inden de sidste fandt ind 
i vognene.
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Søndag skulle vi have madpakker med, 
vi skulle ud til Sandbekk for at se en gam-
mel vandmølle. Den var speciel ved, at 
skovlene gik den modsatte vej som nor-
malt. Der var en guide på, men han var me-

get svær at forstå, så det var lidt dumt, 
men sikken en natur der 
var derude. Der blev også 
tændt op i flere griller, så 
den mulighed var der 
også, da vi skulle have vo-
res frokost, og mange be-
nyttede sig også af dem. 
Derefter var der frit slav, til 
vi skulle have fælles lang-
bord om aftenen, en rigtig 
god dag. 

Vi vil gerne sige en stor tak til Norsk Ca-
ravan Klub afd. Borg for et rigtig godt og 
veltilrettelagt træf. En rigtig stor tak til Gerd 
og Jørgen Snoen og de DCK’ere, som hjalp 
os da vi havde hjælp behov. Tusind Tusind 
Tak.

DCK 418 
Tove og Tage Madsen 
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Feddet 12 · 4640 Fakse · tlf. 5672 5206
info@feddetcamping.dk · www.feddetcamping.dk

k lf

 
campingplads.

  
(undtaget helligdage og skoleferier).

TopCamp Feddet er beliggende  
ved den idylliske, fredelige kystline  

ved Præstø Fjord og den friske Østersø

Jelling
Camping

Mølvangvej 55  •  7300 Jelling  •  Denmark
Tel. +45 7587 1653  •  Fax +45 7587 2082
E-mail: jelling@dk-camp.dk  •  www.jellingcamping.dk

Ombetrækning 
af hynder

Om

Kantsyede 
camping-

tæpper

NANO behandling af 
 alle tekstilerSyning af  

gardiner

mbetræknin
d

mbetræ g Syning af 

Specialsyede spring-
madrasser efter mål

Om
af hy

mbet
f h

Dansk Camping Interiør • Læsøvej 5 • 8800 Viborg
Tlf. 86 62 26 44 • Mobil 30 63 56 48

campinginterior@fiberpost.dk • www.campinterior.dk

g-
ål

Specialsyede sengetæpper

Månedens vitsvits TIPS!TIPS!

“Her kan man kun 
fiske med 
fiskekort.”

Tak for tippet. Jeg 
har forgæves 
forsøgt med orm 
hele dagen.” 
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Tv, internet
magasin &

events

CAMPINGVOGNE REJSEBESKRIVELSER TELTVOGNE TELTE

Tv, internet
magasin &

events

FORTELTE UDSTYR AUTOCAMPERE CAMPINGPLADSER

campingferiecampingferiewww
dk

PJ Caravan: Københavnsvej 277, 4000 Roskilde  - Tlf. 46 75 71 29
Topcamping: Københavnsvej 128, 4600 Køge- Tlf. 56 65 42 72 

Åbent hverdage fra 10.00 til 17.30, lørdag fra 10.00 til 15.00, søndag fra 11.00 til 16.00

Roskilde 

Fr
ih
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d 
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gl

æ
de

Se det store Kabe-udvalg i Køge og Roskilde

Se mere på 

www.pj-caravan.dk og

www.topcamping.dk

Månedens Månedens 
vise ord vise ord 

De bedste og smukkeste ting i 
verden kan ikke ses eller røres, 

men må føles med hjertet.
Helen Keller
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NCT 
Finland 2009
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Sommerens grillaftener hænger stadig i luf-
ten med den krydrede luft af god mad. Det 
kan derfor være svært at forholde sig til, 
at det snart er vinter, med kulde, sne og 
saltede veje og gader.

Ikke desto mindre vil det være en særde-
les god ide at få bilen klargjort til vinteren 
med rustbeskyttelse nu, inden der for alvor 
bliver run på rustbeskyttelsescentrene.

Det er netop nu, det er muligt selv at 
planlægge, hvornår bilen skal undværes til 
klargøring. Når vi når længere hen på året, 
står mange bilejere i kø for at få bilen be-
skyttet.

I øvrigt kan en rustbeskyttelse bedre for-
dele sig til de fjerneste kroge af karosse-
riet, når udendørstemperaturen er høj.

Prisen for en komplet behandling ligger 
på omkring 3.000-5,000,- kr.

Husk sprøjteskemaet
Uanset hvilken leverandør du vælger, så få 
aftalt en pris, bed om at se sprøjteskemaet 
til netop din bil (så ved du, at der er et). 
Bed om at blive kontaktet, hvis der findes 
gennemtæringer eller andet, der med for-
del kan repareres inden rustbehandlingen.

Red.

Rustbeskyt
DIN BIL I GOD TID
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Vi kører fra campingpladsen til messen 
og ser alle de nye vogne og andet spæn-
dende, som det nu passer hver især.

Hvis der er nogle, der vil med, er I vel-
komne. Vi laver vores egen lille DCK-tur 
derop på denne måde i år. Stævnet giver 
10 point.

Kontakt til 
DCK 2090 Pia Svitzer Andersen

p.svitzer@webspeed.dk
Tlf. 4817 4282/2095 4283 – efter kl. 16

Se mere på www.elmia.se/sv/husvagn/

TAG MED TIL ELMIA MESSE
DCK’ere arrangerer en tur til
Jönkøbing den 11.-13. september

STÆVNEannoncer

I år har DCK ikke billetter til Elmia-messen. 
Vi er nogle stykker, der alligevel kører 
derop og lægger os på en campingplads 
i nærheden.

Vi møder de, der kan på Ljungby seme-
sterpark og Camping (tæt på E4) torsdag 
den 10 om aftenen og kører samlet til Jön-
købing fredag.

Pladsen, vi ligger på, er uden strøm, så 
hvis der ønskes strøm, må I selv finde en 
campingplads.
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BOWLING- & BANKOSPILSTÆVNE 

Den 2.-4. oktober 

Holbæk Caravancenter
Højvang 2, 4300 Holbæk

Fredag: Ankomst kl. 16.00, skal overholdes. 
Fredag kl. 20-21: Bowling i Holbæk Bow-
ling Center. Efter endt bowling vil der være 
kaffe og kage.
Pris pr. pers.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 75,-
Lørdag kl. 10.30: Standerhejsning.
Lørdag kl. 13.00: Plader til bankospil sæl-
ges i Caravan Centrets Værksted.

Lørdag kl. 14.00: Bankospil starter. Med-
bring selv borde, stole og div. drikkevarer.
Lørdag kl. 19.00: Fælles spisning på Værk-
stedet. Efter spisningen vil der blive solgt 
lodder til amerikansk lotteri.

Tilmelding og betaling senest den 23. sep-
tember på nettet.
Stævnegebyr   .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 120,-
Kontonummer Nordea: 2267 - 8970 789 
155. Husk at skrive navn, DCK nr. og hvil-
ket stævne I tilmelder jer.

OBS, OBS, OBS: Der er ingen strøm.

DCK 3381 Jens Christiansen
DCK 3321 Torben Pedersen

Prisliste:
Stævnegebyr pr. enhed   .  .  .  .  . kr. 50,- 
Stævnegebyr enlige   .  .  .  .  .  .  . kr. 25,- 
Pistolskydning damer   .  .  .  .  .  . kr. 15,-
Fugleskydning .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 25,-
Børnekonkurrence .  .  .  .  .  .  .  .   Gratis
Overnatning voksne pr. døgn .  .  . kr. 60,-
Overnatning børn 4-14 år pr. døgn. kr. 30,-
Strøm pr. døgn .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 29,-
 

Tilmelding senest den 13. september!

Vi håber på godt vejr trods det sene tids-
punkt på året. Tilmelding til: www.dck.dk
 
DCK 2923 Birgitte & Ronni Wænnerstrøm

Tlf. 2682 7570

DCK 2983 Lisbeth & Fl. Wænnerstrøm
Tlf. 6441 4468  

FUGLESKYDNING
Den 18.-20. september

Kreds Fyn afholder fugleskydning:

Hindsgavl Camping 
Søbadvej 10, 5500 Middelfart

 
Program:
Fredag: Ankomst.
Lørdag kl. 9.30: Standerhejsning.
Lørdag kl. 9.45: Indbetaling af stævnege-
byr, skydegebyr samt overnatning, som af-
regnes med kredsen.
Lørdag kl. 10.15: Luftpistol skydning m.m. 
for damer og konkurrence for børn.
Lørdag kl. 14.00: Fugleskydning.
Lørdag kl. 18.00: Fællesspisning ude/
inde samt uddeling af præmier.
Søndag kl. 10.00: Standerstrygning. 
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TRADITION · KREATIVITET OG DE BEDSTE TILBUD

Safari i Struer inviterer til træf i week enden 2.- 3. og 4. oktober 2009, hvor vi  afholder den 
årlige bowlingturnering mellem  hold fra DCK  og POLAR.
Vi glæder os også til at fremvise mange spændende nyheder i vores store 
fortelts- og campingvognsprogram.
Lørdag aften kl 19.00 vil vores chefkok tilberede en festmenu   
til en særdeles attraktiv kuvertpris.

Voksne. . . kr.  175,-   Børn. . . kr. 75,- 
Lørdag aften byder også på sjove konkurrencer og mulighed 
for en svingom på dansegulvet og sidst 
men ikke mindst - hyggeligt samvær.

ncer og mulighed 

PROGRAM
Fredag  Ankomst

Lørdag 10.00   Standerhejsning (information)

 10.30   Præsentation af Polar, Cabby,  

Hymer, Dethleffs, Eriba-Car 

og Isabella 2010 

 16.00   Bowlingturnering DCK - POLAR

 19.00  Festmiddag

Søndag 12.00   Standerstrygning (afslutning)

Besøg også www.safari-caravan.dk

ygg g P
F
L

Har du lyst til 

at deltage i et sjovt og

spændende arrangement med :

Bowlingturnering - Konkurrencer -  

Festmiddag og hyggeligt samvær. 

Jakob Kjærsgaard og Erik Frank er  

stævneledere for DCK.

så ring eller send tilmelding til  
 

i it til t f i k d 2 h i fh ld d

SAFARI TRÆF
DEN 2., 3. OG OKTOBER 2009
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Tilmelding til:
DCK 2640 

Else & Helge Poulsen
Tlf. 8692 8134/2892 3634
helge.poulsen@mail.tele.dk

TA’ PÅ ALTERNATIV 
EFTERÅRS WEEKEND
Den 16.-18. oktober

Ajstrup Strand Camping 
Ajstrup Strandvej 81

8340 Malling

Program:
Fredag den 16. kl. 20.00: Fælles kaffe 
og orientering, campingpladsen giver brød 
til kaffen. Indbetaling af stævnegebyr (tag 
selv kaffe med).

Lørdag den 17. kl. 8.00: Udlevering af 1 
franskbrød.
Kl. 10.00: Standerhejsning. 
Kl. 11.00: Udflugt til Botanisk Have m.m. 
og evt. strøgtur i Århus.
Kl. 18.00: Fælles spisning i samlings-
stuen.

Søndag den 18. kl. 10.30: Standerstryg-
ning.

Priser:
Pris pr. overnatning = 1 camping check, 
derud over børn pr. nat .  .  .  .  .  . kr. 25,- 
Stævnegebyr   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 30,-

Pris for deltagelse i guidet rundvisning i 
væksthusene er pr. person   .  .  . kr. 35,-
Der skal være 15 personer pr. hold, ellers 
ingen rundvisning.

For interesserede i dette nødtørftige arran-
gement, er der bindende tilmelding senest 
onsdag den 7. oktober af hensyn til bestil-
ling af rundvisning i væksthusene.
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når I tilmelder jer, 
hvad I vil lave, så 
der bliver overblik 
over, hvem der gør 
hvad. Det er også ok 
bare at tilmelde sig.

Der skal være me-
get brænde klar til 
huset.
Pudses vinduer
Støvsuges
Alle borde og stole afvaskes
I øvrigt alm. ting inden vinteren.

DCK 1343 Anne Dorthe Schmidt

Kære  DCK-venner, vidste I, at DCK Skam-
strup Campingplads er jeres egen, såvel 
som det er vores, dem der mere eller min-
dre fast kommer på Skamstrup?

Det bliver et stævne, så man får 5 point 
i logbogen. Der er stævnegebyr på 25,- kr.

Tilmelding på www.dck.dk, eller til Anne 
Dorthe Schmidt tlf. 3082 

3910, en uge inden 
stævnet. 
Pengene går til en let 

anretning lørdag aften 
til dem, der er tilmeldt 
og har været med i ar-

bejdsweekenden. Skriv, 

NU SKAL HAVEMØBLERNE SÆTTES IND

Skamstrup skal gøres vinterklar!

Arbejdsweekend den 23.-25. oktober.

Dort

a
ti
og

Dagen igennem kan vi hver især til at 
udforske markedet. 

Vi samles igen til fællesspisning og mas-
ser af hygge lørdag aften. Man medbringer 
selv mad. Grillene vil være klar til brug kl. 
18.00.

Stævnepris: .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 50,- 
Vi glæder os til at se jer. 

Arrangør: 
DCK 1343 Anne Dorthe Schmidt

Tlf. 3082 3910

Traditionen tro afslutter Dansk Kræmmer-
forening årets sæson med kæmpe marked 
i Mørkøv.

Vi følger traditionerne og afholder samti-
dig hestekræmmermarked på Skamstrup. 

Vi hejser vores flag fredag aften kl. 
19.30.

Lørdag morgen lægger vi ud med fælles 
morgenbrød i klubhuset (udendørs hvis vej-
ret tillader det). Skamstrup sørger for 
kaffe/the og morgenbrød. Resten medbrin-
ges. 

HESTEKRÆMMERMARKED
Den 25.-27. september
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STÅBANKO
Den 6.-8. november

Kl. 20.00: Ståbanko i samlingsstuen.
Søndag kl. 10.00: Standerstrygning.

Priser:
Overnatning pr. nat, voksen.  .  .  . kr. 35,-
Overnatning pr. nat, barn .  .  .  .  . kr. 25,-
Strøm pr. døgn .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 25,-
Stævnegebyr.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 30,-
Stævnegebyret er inklusiv 3 bankoplader. 
Ekstra bankoplader, 4 stk. for   .  . kr. 20,-

Af hensyn til Campingpladsens indkøb er 
sidste tilmelding samt betaling af forud be-
stilt mad den 16. oktober 2009. Der kan 
ikke bestilles mad efter denne dato.

Bankkonto til mad indbetaling er: Nordea 
Bank Reg. Nr. 2267 Konto nr. 6269 731 
395. 

Program udleveres ved ankomst.

Tilmelding til:
DCK 2016 Kisser & Jørn Jakobsen         

Tlf. 4831 8867, true@jakobsen.mail.dk

DCK 2640 Else & Helge Poulsen
Tlf. 8692 8134

Lyne Camping
Hustedvej 5 

Lynehusted 6880 Tarm

Kreds Jylland afholder ståbankostævne, 
på Lyne Camping.

Vi beder de personer, der har mulighed for 
at få/skaffe sponsorgaver, om at tage disse 
med. Præmierne modtages med stort tak.

Lørdag den 7. november er der mulighed 
for at medvirke i campingpladsens Mor-
tensaftens spisning i cafeteriaet.

Campingpladsen serverer denne aften 
andesteg med tilbehør, samt dessert for 
den nette sum af kr. 100,- pr. person. Dette 
forudsætter forhåndsbestilling af maden, 
som er bindende og skal betales forud. For 
dem, der spiser med i cafeteriaet, skal 
drikkevare købes i cafeteriaet.

De, som ikke ønsker at deltage i cam-
pingpladsens Mortensaften, har mulighed 
for fællesspisning i samlingsstuen.

Lørdag kl. 10.00: Standerhejsning og ind-
betaling af stævnegebyr.
Kl. 18.00: Mortensaften i cafeteriaet/fæl-
lesspisning i samlingsstuen.

Firskovvej 32Firskovvej 32
2800 Lyngby2800 Lyngby
Telefon: 45 27 07 07Telefon: 45 27 07 07
mail: camping@fdm.dkmail: camping@fdm.dk
www.fdmcamping.dkwww.fdmcamping.dk

46
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Kreds Sjælland afholder et ølstævne på:

Skamstrup Campingplads
Grydebjergvej 32

Skamstrup ved Mørkøv 
 

Program:
Fredag den 13. november: Ankomst.
Kl. 19.00: Standerhejsning og skrive i log-
bøger.
Lørdag kl. 9.00: Morgenmad i klubhuset, 
medbring service og tilbehør.  
Kl. ca. 10.30: Gymnastik for alle i klubhu-
set med Pia, tag løst tøj, et tæppe og vand 
med. 
Kl. 14.00: Skal vi bruge hjælpere til at lave 
aftensmad, dække bord m.v. Mød op i klub-
huset.
Kl. 17.00: Fælles spisning for alle.
Kl. 18.15: På gensyn til dem, som ikke del-
tager i ølsmagning.
Kl. 18.30 ca.: Begynder ølsmagningen. 
Lennart Dyrstad vil stå for præsentationen 
– han har hjælpere med. Det er KUN dem, 
der skal smage øl og er tilmeldt, der må 
være med. For de, som ikke drikker/nyder 
øl, vil det være muligt at opholde sig i Abe-
huset eller i vognene.
Kl. 21.30: Velkommen tilbage til dem, som 
ikke har deltaget i ølsmagningen.
Søndag kl. 11.00: Standerstrygning.

Stævnegebyr: 
Ølsmagning pr. person . . . . . kr. 150,- 
Stævnegebyr pr. vogn  . . . . . kr. 120,-
Enlige halv pris i stævnegebyr – IKKE i øl-
smagningen.

Pengene skal indbetales på konto: 
Nordea reg. 2267 konto 8970789155, mrk. 
med navn, DCK nr. samt skriv ølsmagning.

Man er først tilmeldt, når man har indbe-
talt, så indbetal straks, ellers er pladsen 
hurtig optaget, da der er rift om stævnet.

Der vil være plads til 30 personer til øl-
smagning, som kun er for personer over 18 
år, og kun for DCK medlemmer. Vi forbehol-
der os ret til mindre ændringer i program-
met. Når der ikke er flere pladser, vil det 
stå på nettet.

Arrangører:
DCK 3355 Helle & Lennart Dyrstad 

Tlf. 4010 2661 for praktiske oplysninger.
Stævneansvarlig:

DCK 2090 Jørn Andersen & Pia Svitzer 
Andersen

Tilmelding:
Først til mølle og senest, senest den 9. nov. 
2009 på nettet www.dck.dk eller til Pia & 
Jørn Andersen på e-mail: p.svitzer@webs-
peed.dk eller tlf. 4817 4282/2095 4283.

Husk at skrive om I skal være med til øl, 
mad m.v. 

ølstævne
Den 13.-15. november

R
eb

ild
 Bakker – Rold Skov – åben hele året!

tlf. 9839 1110
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DCK 1213 
Christina & John Hansson  

DCK 1343
Anne Dorthe & Jørgen Schmidt

skamstrup@live.dk
Tlf. 22 940 941

I år vil vi igen afholde nytårsfest på Skam-
strup. Så book allerede nu i kalenderen. 

Vi kan garantere lækker mad, masser af 
fest og hygge. Stævnet løber fra den 31. 
december 2009 – 3. januar 2010.

Der vil blive begrænset tilmelding, da vi 
max. kan være 50 mennesker i klubhuset.  

Der vil komme mere omkring program-
met i næste blad.

Vi glæder os til at se jer.

nYtÅRsFest PÅ sKAMstRUP
Den 31. december – 3. janaur

Campingplatz Jarplund
24941 Jarplund · Europastraße
Tel  0461/979024

Internet:
www.campingplatz-jarplund.de

20060522

10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

Tlf: 7588 3575 - www.randboldalcamping.dk
Kom i det Grønne!
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Campingrådet efterlyser billeder af Campingrådet efterlyser billeder af 

“skrotcampingvogne”“skrotcampingvogne”
Campingrådet har igangsat et arbejde med 
at få indført en skrotpræmie på camping-
vogne. Det skyldes, at der holder særdeles 
mange gamle og skrotningsmodne cam-
pingvogne rundt omkring. Og gamle cam-
pingvogne pynter bestemt ikke i landskabet 
eller på campings generelle omdømme.

Mange ejere af gamle campingvogne 
ville gerne gøre noget for at bortskaffe den 
gamle campingvogn, men kvier sig ved, at 
det koster 2.000-3.000 kr. at få den til en 
skrothandler. Der er nemlig ikke den store 
interesse for skrothandlerne i at hente en 
gammel campingvogn, da der er meget lidt, 
der kan genanvendes.

“For at kunne overbevise miljøministeren 
om, at der skal indføres en skrotpræmie, 
skal vi bruge så mange billeder som muligt 
af gamle og skrotningsmodne camping-
vogne, der skæmmer landskabet. Altså bil-
leder der klart viser, at campingvognen 
ødelægger miljøet, der hvor den står.” siger 
Poul Fejer Christian-
sen, Campingrådet.

Billederne skal sen-
des til Campingrådet 
på info@campingra-
adet.dk.

Campingrådet træk-
ker lod mellem de ind-
sendte billeder og 
vinderen får kr. 1.000 
til overnatning på en 
campingplads i Dan-
mark.

Red.

Ormslev

Campinggaarden Ormslev | 8260 Viby J
Tlf. 8628 35 66

www.campinggaarden-ormslev.dk

E L S K E R A L L E Å R S T I D E R

Hessellundvej 12, 7470  Karup · Tlf. 97 10 16 04 
www.hessellund-camping.dk · info@hessellund-camping.dk
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Samarbejdsforhandler
10% til DCK
medlemmer

Vidste du?
Hvor kommer bowlingspillet 
fra, og hvor længe har det 

været kendt?

Bowling, som det spilles i dag, 
kommer fra USA, hvor det var en 
populær familiesport fra begyndel-
sen af det 19. århundrede. Men 
det er en moderne variant af et 
ældgammelt keglespil.

I en 7.000 år gammel barnegrav 
nær Kairo er der således fundet 
primitive kegler og kugler af sten.

Også de gamle grækere og ro-
mere spillede kegler.

Spillet har også haft religiøs be-
tydning. I det 4. århundrede sym-
boliserede keglerne kirkens fjen-
der, og jo flere kegler der blev væl-
tet, jo større hæder til menighe-
den.

Senere spillede bl.a. præster og 
munke kegler for morskabens 
skyld.

BÜRSTNER . SPRITE . WILK . BEYERLAND . KABE

www.vest jyskcamping.dk

VESTJYSK CAMPING CENTER
SIR - 7500 HOLSTEBRO · TELEFON 97 43 22 11

Velkommen hos VESTJYSK 
CAMPING CENTER

– vi gør drømme til virkelighed

Mosvigvej 21 · 6093  Sjølund 
Tlf. 75 57 40 45 · Fax. 75 57 43 45

www.gronninghoved.dk · info@gronninghoved.dk

www.aarhus-caravan.dk

ApS
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SPORENE SKRÆMMER SÅ

HUSK kære 
VENNER!VENNER!

der fra måske i ugen op til et stævne, skal 
det slet ikke stå til diskussion, så skal man 
selvfølgelig betale. DCK er jo ikke et filan-
tropisk rejseselskab. Vi er alle frivillige. 
Lad vær med at sætte de, der står for 
stævner i klemme, ved at blive væk uden 
at betale.

Vær med til at gøre det bare lidt lettere 
for de, der laver stævner. Hvis alle prøvede 
at lave stævner, ville ovenstående slet ikke 
være et problem, så det er også en opfor-
dring til at komme ud af busken og lave 
forskellige små og store stævner i ind/ud-
land og på DCK – Skamstrup.

De bedste hilsner
DCK 2090 

Pia Svitzer Andersen

Når I tilmelder jer et stævne, så husk at 
skrive:

1) DCK nr.
2) Navn
3) Hvilket stævne betalingen er til

Det er ikke så svært, men det kan være 
et detektivarbejde at finde ud af, hvem der 
har betalt, hvis der ikke står disse oplysnin-
ger til kassereren.

En anden ting, når der står bindende til-
melding – er det bindende tilmelding med 
mindre andet er oplyst, man skal således 
indbetale, som det er foreskrevet. 

En sidste ting. Mange af de, der arrange-
rer stævner, står jo og har booket evt. rund-
visninger, hvor man skal indbetale på for-
hånd, busser eller andet. Når så man mel-
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Transportvogne fra  

CAMPER

Foldbar beachtrolley med store 
gummihjul

Den nye transportvogn 
er praktisk og er god at 
køre med på stranden 
på grund af de store 
gummihjul. 

Modellen er sammen-
klappelig og der medføl-
ger en opbevaringsta-
ske for nem håndtering 
under ferien. Der er et 

separat rum til opbevaring af de aftagelige 
hjul i tasken. Denne beachtrolley kan klare 
en belastning på hele 80 kg. I sammen-
klappet størrelse fylder den kun 70 x 52 x 
12 cm. Vægt 5,6 kg.

Foldbar transportvogn i aluminium
Den anden type 
Trolleyen har 5,5” 
gummihjul og 
gummihåndtag.

Den kan bære 
en vægt op til 50 
kg. I sammen-
klappet størrelse 
fylder den kun 50 
x 39 x 68 cm og 
udslået størrelse 

38 x 39 x 96 cm. Rørtykkelsen er på 20 
mm og vejer 2,4 kg.

Transportvogn forkromet
Den sidste model 
transportvogn, er 
forkromet og har 
6” hjul. Den kan 
ligeledes klappes 
sammen og fylder 
i sammenklappet 
kun stand 58 x 
36 x 14 cm og 
udslået størrelse 
47 x 36 x 99 cm. 
Rørtykkelsen er 
på 13/16 mm og 
vejer 3,3 kg. Vel-
egnet til transport af vand og gasflasker.

Ovenstående modeller kan fås hos din lo-
kale campingforhandler. 

Nærmere information på www.camper.dk

Red.
     

Camper tilbyder tre forskellige typer løsninger til transportering af 
tunge ting, hvoraf en er helt ny.
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Campingpladsanmeldelsep

CarlsbergCarlsberg  CAMPING
Adresse: Sundbrovej 19, Tåsinge
 5700 Svendborg
Tlf.: (+45) 62 22 53 84
Fax:  (+45) 62 22 58 11
Åbent: 4/4 – 27/9 2009
Web:  www.carlsbergcamping.dk

Tilkørsel direkte fra hovedvej 9 Svendborg-
Rudkøbing ca. 1,5 km fra Svendborgsund-
broen. Højt beliggende plads med enestå-
ende udsigt over det  Sydfynske øhav.

Priser den 18. august 2009:
Voksne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr.  68,-
Børn u. 12 år   .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr.  44,-
El max. 6 amp.   .  .  .  .  .  .  .  .  kr.  30,-
Pladsgebyr fra d. 05.07-11.08 .  kr.  43,-
Pladsgebyr den 01.06-05.07 og 
den 11.08-01.09   .  .  .  .  .  .  .  kr.  20,-
Pladsgebyr før den 01.06 og
efter den 01.09 .  .  .  .  .  .  .  .  kr.  15,-
Quick stop   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 115,-
Miljøafgift pr. person .  .  .  .  .  .  kr.   7,-
Hund   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr.  15,-
Gæster   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr.  15,-

Selvom Carlsberg Camping er grundlagt  i 
1963, kan der i dag tilbydes moderne toilet-
faciliteter, der kan dække et hvert behov. 

Der er bl.a. puslerum med børnetoilet og 
lækre familiebaderum. Er det rene tøj slup-

pet op, kan man benytte vaskeriet, som 
indeholder vaskemaskiner, tørretumbler og 
centrifuge. 

I servicebygningerne findes naturligvis 
også fælleskøkken, TV- og opholdstuer, 
computerrum, div. spil, en dejlig grillbar og 
selvfølgelig også en velassorteret butik.

Udflugternes Mekka
Carlsberg Camping ligger på et af Dan-
marks mest naturskønne områder, ca. 65 
meter over havets overflade på toppen af 
Tåsinge med udsigt over det smukke Syd-
fynske øhav. 

Udflugterne fra Carlsberg Camping er 
mange. Ikke langt fra pladsen ligger Tå-
singe Skipperhjem & Folkemindesamling, 
som fortæller om fæstebønder- og hånd-
værkerens dagligdag, indretningen af de-
res hjem og om de dygtige søfolk, der sej-
lede på  verdenshavene.

Turen går videre til Valdemarslot, som lig-
ger smukt ned til Svendborgsund og Lunke-
bugten. Ved siden af  ligger den gamle ve-
teranfærge ”Helge” til. 

I Troense finder vi også søfartsmuseet. 
For 100 år siden var her skole, men i 1956 
blev søfartsmuseet grundlagt. 

Udflugter til Langeland, Ærø, Skarø eller 
Drejø, eller tag på en slotstur til Egeskov 
Slot (17 km).

Se mere på www.carlsbergcamping.dk
Red.
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Velkommen 
TIL NYE MEDLEMMER!TIL NYE MEDLEMMER!

4012  Herdis & Hjarne Rasmussen
3751 Østermarie

4013  Merete & Leif Thorup Pedersen
4840 Nørre Alslev

4014 Gitte & René Davidoff, 4180 Sorø

4015 Martin Herløv 3630 Jægerspris

4016  Kirsten & Jørgen Erik Opfermann
4771 Kalvehave

4017  Irma & Peter L. Bech 
8541 Skødstrup

4018  Maybritt & John Winkler 
5491 Blommelyst

4019  Annette & Jesper Stripp 
2770 Kastrup

4020  Annette & Kenneth Krarup-Hansen
4160 Herlufmagle

4021 Anette & Hans Lund, 8381 Tilst

4022  Kirsten & Jan Kurt Jahn Nielsen 
8732 Hovedgård

4023  Christel & Egon Pierson 
4912 Harpelunde

4024  Heidi Jensby & Lars Hansen 
2670 Greve  

4025  Maibritt Nielsen & Kim Seeger 
5750 Ringe  

4026 Henrik Nielsen, 4920 Søllested

4027  Hanna Nielsen & Henning 
Rasmussen, 7100 Vejle

4028  Kenneth & Heidi H. Holmquist 
4690 Haslev

4029  Birthe Flensborg & Johnny 
Andersen, 4690 Haslev

4030 Lars Larsen, 2970 Greve

4031 Lotte & Fin Borch, 8600 Silkeborg

4032  Hannah & Lars Skov Jensen 
8700 Horsens

4033  Torben & Toni Solveig Friis 
Sørensen, 8722 Hedensted

4034  Kirsten Orvholt & Jan Erik 
Bredesen N-1723 Sapsborg

4035 Henrik Clausen, 4540 Fårevejle St.

4036  Inge-Lise & Benny Nielsen 
4690 Haslev

4037  Jette Silberling & Benny Blichfelt 
Bach, 8920 Randers NV

4038  Ingrid H. Hjerresen & Kurt 
Thomsen, 8700 Horsens

4039  Hanne & Ole Frykman 
4400 Kalundborg

4040  Thomas & Pia Bang Højrup 
2750 Ballerup

4041  Margiy Frederiksen & Helge 
Christiansen, 4780 Stege

4042  Mia Helms & Danni Højlund 
Pedersen, 3320 Skævinge

4043  Dorte Hansen & Carsten 
Christensen, 4130 Viby Sj.
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Årets fuglsskydning foregik i år på My Camp 
Trelde Næs ved Fredericia med højt humør 
og lidt blandet vejr under selve skydningen. 
Senere klarede det op, så der kunne spi-
ses frokost i det fri.

Der var tilmeldt 19 enheder, hvoraf der 
var deltagelse fra alle kredse, Kreds Jyl-
lands bestyrelse takker hermed for frem-
mødet. 

VINDERNE ER:
Venstre vinge 33 skud  2731 Juul Vilsborg
Højre Vinge   . 44 skud  2972 Conni Fogde
Halen  .  .  .  .  . 1 skud  2972 Kai Fogde

Hoved .  .  .  . 74 skud  2672 Jan Notler
Bryst 
(Fuglekonge) .  . 2 skud   2735 Hans Kristian 

Lauridsen

FRI PISTOL
Damer
21 point .  .  .  .  .  .  . 2016 Kisser Jakobsen
Herrer
46 point .  .  .  .  .  .  .  . 2016 Jørn Jakobsen 

Mvh
DCK 2640 Else & Helge Poulsen

KREDS JYLLANDS resultatresultat  
frafra  åretsårets  FUGLESKYDNINGFUGLESKYDNING

33



Mere end BLOT ET
traditionelt SOLSEJL                                                                     
Den tid, hvor solsejlet blot var et stykke 
tekstil, som blev hængt på campingvog-
nens side, er forbi. 

Det bedste bevis herpå er solsejlet Sha-

dow fra Europas største specialfabrik for 
fortelte, Isabella i Vejle. I dag er det kun 
fantasien, som sætter grænsen for anven-
delsen. 
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skygge for solen, hvis den er generende, 
men også tage af for en dansk sommer-
byge. Nyudviklet til sæsonen 2009 er en 
netgavl, hvis man ikke alene vil have skygge 
men også læ. Netgavle kan også anvendes 
på ældre Shadow-solsejl. Det kræver dog 
eftermontering af en profil for det skruefri 
fix-on beslag.

Fidusen ved netmaterialet er, at de er 
solreflekterende. Ud over at det svaler på 
en varm sommerdag, så har det også den 
fordel, at det er svært at kikke ind, men let 
at kikke ud.

Shadows populariet hænger også sam-
men med, at både solsejlet og ekstraudsty-
ret er meget let at montere. Ligesom det 
ikke vejer ret meget. Det gør det meget an-
vendeligt, hvis man er på farten eller blot 
er ude en kort weekend, og vil spare ulejlig-
heden med at montere det traditionelle 
fortelt.

Solsejlet kan i øvrigt påmonteres de fle-
ste Isabella-fortelte. De mindste solsejl 
kan anvendes som en pæn stor sidemar-
kise. Mange – også ikke campister – har 
fundet ud af, at Shadow med lidt finger-
snildhed kan monteres over husets ter-
rasse og dermed fungere som markise. 

Teltdugen er belagt polyester. Og den 
kendes let på en blå stribe yderst på solsej-
let. Stængerne er i det kraftige Carbon X-
glasfibermateriale.

Blandt ekstraudstyret kan også nævnes 
et nyt solsejlstæppe “Halland”, som er me-
get behageligt at gå på. Det ligger desuden 
godt på al slags underlag uden at vulke, og 
regnvand siver hurtigt igennem takket være 
vævningen.

Solsejlet Shadow koster fra knap 1.000,- 
kroner. Netfronten fra knap 800,- kroner og 
netgavlen fås til 1.100,- kroner.

Red.

Det kan man overbevise sig om ved at gå 
ind på www.isabella.net

  Det er ikke mindst forskelligt ekstraud-
styr, som giver mulighed for de mange an-
vendelsesmuligheder. Standardudgaven af 
Shadow indeholder ud over selve solsejlet, 
to eller tre stænger alt efter størrelsen, 30 
cm sandpløkker og kraftige typhoon-bardu-
ner. Solsejlet, der er to meter dybt, findes 
nu i fem bredder fra 2,4 meter til 5 meter 
beregnet til de helt store vogne.

Ekstraudstyret er i høj grad udviklet på 
baggrund af en stigende interesse fra cam-
pisterne for lidt mere end et egentligt sol-
sejl. Praktisk er en netfront, som både kan 

Hvis man både ønsker sol og skygge foran cam-

pingvognen, kan den ekstra netfront foldes på mid-

ten. Her på en Shadow 40.
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KøkkenHJØRNET
KAVIARRAND

2 glas rød kaviar
4 hårdkogte æg
¼ revet løg
2½ dl cremefraiche
2 spsk. mayonnaise
½ bundt dild
100 gr. rejer
4 blade husblas
saft af ½ citron
salt og peber

Pynt: 
Strimlet salat, evt. ice-
berg.
200 gr. rejer
citron i skiver 

Kom kaviaren i en skål. 
Hak æggene og kom 
dem ved. 

Bland løg, creme-
fraiche, mayonnaise og 
citronsaft, smag til med 
salt og peber. Bland klip-
pet dild i. Husblasen ud-
blødes i koldt vand i 5 
min. Kom nogle rejer i 
bunden af en randform, 
resten blandes i kaviar-
massen. 

Tag husblasen op af 
det kolde vand og smelt 
den i vandbad. Når den 

er helt smeltet, blandes den i kaviarmas-
sen, mens der røres godt rundt. Hæld mas-
sen op i randformen, som sættes i køle-
skabet. Randen stivner på ca. 2 timer. Den 
vendes ud på strimlet salat og pyntes med 
rejer og citron.

God appetit ønsker

DCK 2635
Anne Gammelgaard
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Færgerabatter 2009! 
FINNLINK/FINNLINES tilbydes 10% ra-
bat til deltagere på NCT 2009 i Kuopio 
gællende på morgenafgangen kl. 9:15 
fra Kappelskär samt morgen- og efter-
middagsafgangen kl. 9:30 og 17:00 fra 
Nådendal. 

Rabatten fratrækkes bookningens to-
tale beløb. 

Rabatten er gyldig fra 29/6-19/7. 

Kundenummer: FT 1266, skal angives 
ved bookningen. 

Rabatten gæller kun forhåndsbookede 
rejser. Der gives ingen rabat efterføl-
gende. Aftalen gælder for alle medlem-
mer af NCR.

Tel. +46 (0)176 207 605 
www.finnlink.se 
finnlink@finnlink.se 

TALLINK/SILJA LINE tilbyder på linjerne 
Stockholm – Åbo og Stockholm – Hel-
singfors 10% rabat på bil + camping-
vogn eller autocamper. 20% rabat på 
kahyt. 

Ved bookning opgives kundenummer ID 
6503. Aftalen gælder hele året for alle 
medlemmer af NCR. 

Tel. +46 (0)8 22 21 40 
www.tallinksilja.com 

For deltagere på FICC, Ipswich tilbyder 
DFDS følgende rabatter. 

10% rabat på den ordinære billetpris på 
bil med campingvogn eller autocamper 
på overfarten Esbjerg-Harwich. 

Campingvogn kan tages GRATIS med på 
torsdage samt søndage i perioden 26/6 
-30/8 på rejsen Esbjerg-Harwich. 

Fra Harwich-Esbjerg er campingvogn 
GRATIS på søndage og mandage i perio-
den 26/6 -30/8. 

Vær opmærksom på at bookning af rej-
sen skal ske senest en måned før afrej-
sen og husk at opgive medlemsnummer 
for at rabatten er gældende.

Tel. 042 - 26 60 00 
www.dfds.se 

Caravan Club har også en meget god 
aftale med STENALINE på hele 25% ra-
bat på overfarten Varberg-Grenå. Book-
ningskode: CARAVAN. 

Tel. 0340 - 69 09 00 
www.stenaline.se/avtalskun
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Færgerabatter 2009! 
FREDERIKSHAVN/GØTEBORG TUR/RETUR
   Bil+camp. Autocamp.
Periode Udrejse + 5 pers. + 5 pers.

1/1 - 25/6 + kl. 11:50 (tir, ons, tor, fre, lør)
15/8 - 31/12 kl. 20:00 (fre, lør) 1.750,- 1.450,-
  kl. 22.45 (fre)

26/6 - 14/8 kl. 03:45 (tir, ons, tor, fre) 1.850 1.550,-  kl. 11:50 (tir, ons, tor) 
   

GRENÅ/VARBERG TUR/RETUR

7/1 - 25/6+ kl. 14:25
10/8-23/12 (man, tir, ons, tor, fre, lør, søn)
   1.750,- 1.450,-
26/6 - 10/8 kl. 13:15
  (søn, man, tir, ons, fre)

Sejltider kan ses på www.stenaline.dk. Venligst oplys tilbudskode DCARAVAN. Skal bestilles 
senest 24 timer før udrejse. Kan ikke ændres eller annulleres. Betales ved bestilling. 
OBS! Begrænset antal pladser. Ekspeditionsgebyr kr. 100,- . Ved bestilling på www.stenaline.dk 
kr. 0,-. Medlemskort til DCK fremvises ved ombordkørsel.

FÆRGERABATTER PÅ SCANDLINES: HELSINGØR–HELSINGBORG
Der ydes 10% rabat på den ordinære billetpris, samt endagsbilletter i henholdsvis Helsingør og 
Helsingborg, 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 medlemskort 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! Har du bro-
bis får du 20% rabat på overfarten.
Se mere på www.ferrycenter.fi

✰✰✰ 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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2009090090922020202220
KREDS JYLLAND:

Formand:  Jørn Jacobsen

Truevej 23, True, 9550 Mariager

Tlf. 4831 8867 eller 2144 4301 

e-mail: jylland@dck.dk

2009

28.08 - 30.08 .....Manøvrestævne og Høstfest,

Hessellund Sø-Camping, Karup

04.09 - 06.09 ..................Dragefestival, Rømø

25.09 - 27.09 ................... Sælsafari til Mandø

02.10 - 04.10 ........................Safaritræf, Struer

16.10 - 18.10 ............................... Tur til Tunø?

06.11 - 08.11 ................................... Ståbanko

04.12 - 06.12 .................................Julestævne

30.12 - 01.01-10 ......Nytårsstævne, Nr. Kollund

SKAMSTRUP:

 Grydebjergvej 32

 Skamstrup 

 4440 Mørkøv 

 e-mail: skamstrup@dck.dk

2009 

04.09 - 06.09 ......................... Familiecykeltur

25.09 - 27.09 ............... Hestekræmmermarked

23.10 - 25.10 ................Arbejdsweekend nr. 3 

30.10 - 01.11 ......................Halloween-stævne

06.11 - 08.11 .................. Hygge-hobbystævne

13.11 - 15.11 .................................. Ølstævne

27.11 - 29.11 ....................... Julehyggestævne

31.12 - 03.01.10 .......................Nytårsstævne

De med fed markerede stævner kan læses på 

www.dck.dk 

LANDSSTÆVNER OG UDLANDSTURE

2009

10.09 - 13.09 .............................. Elmia Messe

Uge 37 ............................................. Budapest

12.09 - 19.09 .......................... Høsttræf 2009

10.10 - 17.10 .................... Efterårstur til Prag

30.10 - 01.11 ......Da/Ty Stiftungsfest, Nortoft

KREDS FYN:

Formand:  Fungerende 

Henvendelse til:

Flemming Wænnerstrøm

waennwesrtoem@email.dk

Tlf. 6441 4468/2081 9468

2009

18.09 - 20.09 ...........................Fugleskydning

27.11 - 29.11 .................................Julestævne

KREDS SJÆLLAND:

Formand:  Leif Hansson

2670 Greve

Tlf. 2672 1901

e-mail: sjaelland@dck.dk.

25.09 - 27.09 ........................... Hundestævne

02.10 - 04.10 .......... Bowling-  & bankostævne

10.10 - 17.10 .................... Efterårsferie i Prag

30.10 - 01.11 .............Manøvrestævne, Tisvilde

20.11 - 22.11 ........ Juleølstævne på Skamstrup

27.11 - 29.11 .................................Julestævne

HUSKE LISTEN
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Forteltet er campingvognens ansigt udadtil - det er det første syn, man 

møder, og det er her de fl este timer tilbringes. Lad din ældre camping-

vogn få nyt liv med en yngre model at dele tilværelsen med. Det er trods alt 

mange år I tre skal dele campinglivets glæder med hinanden, og Isabella er 

den perfekte partner. Ikke kun smuk, men også pålidelig!

Giv vognen
en ansigtsløftning

g

ISABELLA - Jydsk Camping Industri A/S · 7100 Vejle
Henvisning til nærmeste forhandler:
tlf. 75 82 07 55 · info@isabella.net · www.isabella.net Medlem af Camping Branchen
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