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FORSIDEBILLEDE:  FERIE FOR ALLE I HERNING 2009

Vi er begyndt på et nyt årti, så 
lad os håbe, at det går den rig-
tige vej. De sidste år har været 
noget af en prøvelse for mange 
inden for campingbranchen.

Nogle campingpladser i Dan-
mark er blevet ramt med lavere 
besøgstal end andre, afhæn-
gigt af i hvilket område pladsen 
er beliggende.

Camping/turistbranchen har 
en ikke så lille del af valuta indtægten her i landet, 
og beskæftiger mange mennesker, men det er åben-
bart svært at finde en vej i den politiske labyrint med 
et fælles træk til gavn for alle.

Det nylig afholdte klimatopmøde, med deltagelse 
af alverdens kloge hoveder, lover ikke godt for det 
politiske samarbejde ud i fremtiden.

 Her i vores lille klub har vi også mærket en tilba-
gegang i annoncer og har været nødt til en meget 
kedelig indskrænkning med udgivelsen af vores 
klubblad. Det var en meget svær beslutning, der 
blev truffet af landsstyrelsen sammen med de tre 
kredse.

Men så snart der er et lille lys for enden af tunel-
len, kommer bladet igen i sine fulde udgivelser. Nu 
skal det ikke kun være negative bølger, når alle med-
lemmer har betalt deres kontigent, kommer vi ud af 
sidste år med nogle få medlemmer mindre. Det skyl-
des for det meste, at nogle ikke er mere, og andre 
ikke længere har de fornødne kræfter til at campere. 
Men også vi har fået nye medlemmer, som skal 
være meget velkomne og vil blive taget godt imod af 
DCK’erne rundt omkring ved vores stævner.

Vinterferien har enten været eller skal til at be-
gynde, men til dem der skal til Sverige eller igen-
nem, er der nye regler for alle, også udenlandske 
biler. Fra 1. dec. til 31. marts skal bilen og camping-
vognen være udstyret med vinterdæk med mindst 3 
mm mønsterdybde. Kørselsforbuddet med pigdæk 
gælder nu fra 16. april til 30. sept.

Husk at reservere plads i kalenderen til kredsge-
neralforsamlimgerne, det er her bestyrelserne kan 
høre, hvad der rører sig i kredsene og kan arbejde 
ud fra det. Det er ikke kun kredsene, men også 
landsstyrelsen, som har gavn af det. Sidste år blev 
der afholdt to fællesmøder til glæde for begge par-
ter, og det skulle gerne give nogle konstruktive resul-
tater i fremtiden.

DANSK CARAVAN KLUBDANSK CARAVAN KLUB  – for folk på farten – for folk på farten 
– hele året– hele året

Med venlig campinghilsenMed venlig campinghilsen
Børge Jensen, Børge Jensen, landsformand landsformand 

MOD LYSERE TIDER DANSK CARAVAN KLUB
SEKRETARIAT:
Jørgen Friis
Havremarken 27, 4140 Borup
Tlf.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7022 0522
Fax   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7022 0524
Giro:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 09 87 19
E-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . sekretariat@dck.dk

LANDSFORMAND & ANSVARSHAVENDE:
Børge Jensen
Vinmarken 16, 2680 Solrød Strand
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4093 7549
E-mail. . . . . . . . . . . . . . .  landsformand@dck.dk

LANDSKASSERER:
Bodil Brohus
Acacievej 33, 4600 Køge
Tlf./fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5626 7901
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . landskasserer@dck.dk

REDAKTION:
Fungerende redaktør: Tonni Hansen
Tlf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2689 6040
 (efter kl. 16.00)
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . appendix@dck.dk

ANNONCEEKSPEDITION:
Jonna Gustausen
Rebildparken 31, 9220 Aalborg Ø
Tlf./fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9815 2208
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annoncer@dck.dk

GRAFISK PRODUKTION OG TRYK
Strandbygaard Grafisk a/s
Trykkerivej 2, 6900 Skjern
Tlf.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 800 700

Afleveringsfrist blad nr. 3 - 2010, aprilnummer
Den 4. marts 2010

Afleveringsfrist blad nr. 4 - 2010, juninummer
Den 4. maj 2010

Diverse indlæg i bladet er ikke nødvendigvis 
udtryk for landsstyrelsens holdninger. Redak-
tionen forbeholder sig ret til at redigere og/eller 
forkorte samt undlade indsendte indlæg.

Medlemsorganisationer.
APPENDIX: ISSN 0906 - 7116

HUSK!!!

HUSK!!!

2



den var, men henvendte sig til trykkeriet og 
rykkede for pakken. 

Mellem jul og nytår dukkede C.C.I. kor-
tene op, men firmaet der trykker kortene 
for os havde julelukket.

Dette er ikke en undskyldning, men en 
forklaring og vi håber, at alle har modtaget 
deres F.I.C.C. kort og C.C.I. kort, når dette 
læses.

Med venlig hilsen DCK sekretariat

ORIENTERING FRA SEKRETARIATET:

DCK campingkort
DCK beklager den lidt forsinkede udsen-
delse af de nye campingkort.

Årsagen hertil er, at vi først fik kortene 
fra F.I.C.C. dagen før nytårsaften, da 
F.I.C.C. havde sendt kortene til den gamle 
sekretariatadresse i Kruså. 

Derefter syntes Post Danmark, at pak-
ken skulle sendes retur til Frankrig, selv 
om fhv. sekretariatsleder Tage Madsen 
havde sat en ny adresselabels på pakken 
til undertegnede.

Da pakken ikke dukkede op, efterlyste vi 
pakken hos F.I.C.C., der ikke vidste, hvor 

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

Albertinelund Camping

736
★★★ 

&

v/Grethe & Ivan Mehlsen 
Albertinelund 3, DK-8585 Glesborg 
Tlf. (+45) 86 38 62 33
Fax. (+45) 86 38 65 62 
www.albertinelund.dk
albertinelund@mail.tele.dk

1/1 - 31/12 ( 1/10 - 31/3)

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
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Fynshoved Camping
Fynshovedvej 748, 5390 Martofte

Generalfrosamlingen starter kl. 14:00, og 
dørene åbnes kl. 13:00 med udlevering af 
stemmesedler.

Dagsorden iflg. vedtægterne! 
Forslag, der ønskes behandlet på gene-

Ølgod hallen
Skolegade 18, 6870 Ølgod

Generalforsamlingen afholdes kl. 14.00, 
dørene åbnes kl. 13.00. Kredsen er vært 
ved kaffe og brød, alle er velkomne. Dags-
orden iflg. vedtægterne, dagsorden udleve-
res ved indgangen.  

ralforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlin-
gen og dette skal ske skriftligt.

Kredsen er vært ved en øl, en sodavand 
eller en kop kaffe og et stykke brød.
 

Kreds Fyns bestyrelse

Forslag, der ønskes behandlet på kreds-
generalforsamlingen, skal frem sendes til 
formanden senest 8 dage før generalfor-
samlingen.

Kørselsvejledning: 
Fra nord af vej 12 drejes til højre ved Stat-
oil tanken, kommer man fra syd drejes til 
venstre, følg skiltene til Ølgod hallen.

Vel mødt. 
Kreds Jyllands bestyrelse

Kredsgeneralforsamlinger: 

Fyn – den 13. februar

Jylland – den 13. marts

Sjælland – den 13. marts
formanden senest 8 dage før generalfor-
samlingen. 

Kredsen byder på kaffe og rundstykker. 
Der kan også købes øl og vand.

Vel mødt.

Kreds Sjællands bestyrelse

Slangerup Idræts- og Kulturcenter
Idrætsvej 5, 3550 Slangerup

Dagsorden iflg. vedtægterne, dagsorden 
udleveres ved indgangen.  

Forslag, der ønskes behandlet på kreds-
generalforsamlingen, skal frem sendes til 
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Vardevej 1 | DK-7400 Herning | +45 9926 9926 | mch.dk

Gå på opdagelse i 8 haller proppet med 
alt indenfor camping - 37.000 m2

Se mere på ferieforalle.dk

▲  Danmarks største campingudstilling
▲  Alle mærker udstiller med store stande
▲  Campingvogne, autocampere, fortelte, teltvogne,
  telte, campingpladser, udstyr og tilbehør m.m.
▲  BT kårer “Årets Campingvogn”
▲  Spændende rejseforedrag
▲  Vintercamping med festaften lørdag 
     i samarbejde med DCU
▲  Gentagelse af 2009 succes’en  udeliv

26. - 28. februar 2010

Entré fra 45 kr.

Senior 60+: 50% rabat fredag

Store familierabatter 

alle dage

Rabat på Storebæltsbroen

Gratis P-plads



I år er det kreds Sjællands tur til at arrangere 
landstævne. Vi er bevidste om, at vi har no-
get at leve op til, og I kan være sikre på, at 
vi vil gøre vores bedste. Vi har det indtryk, at 
der er en anden kurs på kronen her på Sjæl-
land, så vi skal virkelig og har virkeligt været 
om os. Vi har måttet flytte arrangementet 
flere gange, før vi fik det på plads.

Det er nu sket, og vi kan glæde jer med, 
at vi har fået det arrangeret således, at vi 
kan holde lige ved Undløse hallen, hvor 
hele arrangementet afholdes. 

Det betyder ligeledes, at der vil være pas-
sende afstand hjem efter en hyggelig fest-
aften – en aften vi alle har et fælles ansvar 
for – ligesom vi har fælles et ansvar for at 
hele arrangementet bliver en succes.

Det bliver et fuld serviceprogram, hvor 
det hele er med i en pakke. Vi mener på 
denne måde at være sikre på, vi alle får talt 
sammen, det er jo så sjældent vi ses.

Undløse ligger ikke langt fra Skamstrup
For alle de medlemmer, der naturligvis har 
lyst til at besøge deres egen campingplads, 
er der aftalt en specialpris for ankomst til 
pladsen søndag eftermiddag og afgang 
torsdag til en samlet pris af kr. 325,- inkl. 
strøm.

Program:.
Torsdag og fredag: Ankomst.
Fredag kl. 10:00: Åbning af landsstævnet 
2010. I løbet af fredagen vil der være en 
del aktiv underholdning af forskellig slags, 
ligesom der vil være en “sportscafé”.
Fredag aften vil der være mulighed for, at 
få forloren hare med tilbehør for: kr. 75.- pr 
kuvert. Særlig tilmelding.
Lørdag kl. 9:00: Dørene åbnes til landsge-
neralforsamlingen.
Lørdag kl. 10:00: Landsgeneralforsam-
ling.
Lørdag aften kl. 18:00: Velkomstdrink.
Kl. 18:30: Buffet:

Italiensk krydret svinekam
Helstegt højreb

Rebildsalat (hvidkål, porre, ananas, 
æbler og creme fraiche)

Grøn salat m/2 x dressing
Ovnkartofler med karrysmag og 

paprika
Flødekartofler

Flutes
Dessert:

Diverse kage/tærte med kaffe til
Vin, øl og vand til DCK priser

Kom til LANDSSTÆVNE 2010 
på Sjælland i Undløse i Bededagsferien 

fra den 30. april til den 2. maj 
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Der vil være musik til midnat der helt sikker 
vil få alle op af stolene.
Kl. 24:00: Natmad.
Søndag kl. 10:00: Afslutning af landsstæv-
net 2010.

Der vil komme forslag om muligheder for di-
verse aktiviteter i forbindelse med og under 
landsstævnet.

Følg derfor med på www.dck.dk og se 
det endelige program i Appen-Dix som ud-
kommer omkring 1 april.

Prisen:
Kr. 850,- for hele arrangementet; camping-
vogn med 2 personer inkl. ladestrøm, buf-
fet lørdag aften (ekskl. drikkevarer).

Tilmelding på www.dck.dk eller til Leif 
Hansson på mail: leif@hansson.dk eller 
tlf. 2672 1901.

Konto nr. til indbetaling kan ses på hjem-
mesiden.

Vi ses!
Kreds Sjællands bestyrelse

ARKITEKTUR PÅ HJUL

Model 460 TL - med enkeltsenge
Kampagnepris kr. 156.900.-
SPAR 18.200,-

MODEL 560 TK - med fransk 
dobbeltseng og etagesenge
Kampagnepris kr. 176.900,-
SPAR 19.100,-

MODEL 465 TS - med fransk dobeltseng
Kampagnepris kr. 164.500,-
SPAR 18.600,-

SPAR
18.200

SPAR
18.600

SPAR
19.100

- vi bestræber os lidt mere

Find nærmeste forhandler
www.caravanringen.dk

Spar mindst

kr. 18.200,-

www.buerstner.dk

Når du vælger den nye Belcanto, får du én af de smukkeste campingvogne over hovedet. 
Og når du vælger en af de tre kampagne modeller, får du oven i købet en rasende 
mas se ekstraudstyr til næsten ingen penge. 

Vælg mellem dobbeltseng, enkeltsenge eller den suveræne familievogn med etagesenge.

KAMPAGNETILBUD



Detta bland annat kommer att hända på 
träffen för barn och ungdomar
•  Vikingatider, hel dag i vikingarnas 

tecken
•  Underhållning av artister
•  Disco/Karaoke  var kväll
•  Barngympa
•  Pyssel, knep och knåp
•  Fotbollsturnering
•  Boule spel 
•  Samarrangemang med CC-

ung
•  Knattecross, kör en fyrhjulig 

motorcykel, från ungefär 7 
år, rustning finnes. Kostnad 
50/gång.

•  Miniracingbana finns så tag 
med din egen bil. 

På Tosselilla sommarland kan du uppleva 
allt detta till ett pris av 195:-/familj:
•  Häftiga vattenrutschbanor och grunda 

barnpooler.
•  Stort tivoliland med karuseller för hela 

familjen. 
•  BMX, minibilar och go-cartar.
•  Juniorbollhav och superbollhav.
•  Kanoter, trampbåtar, roddbåtar och bum-

perbåtar
•  Mini-hoppslott och jättehoppkuddar, 
•  Klätterborgar och tarzanstigar
•  Grillplats, restaurang, kort sagt, här är 

laddat med skoj för hela 
familjen.

Underhållning kommer att 
finnas för både de yngre 
barnen och våra ungdomar 

under veckan och varje kväll finns en plats 
för våra ungdomar att samlas på bland an-
nat disco och karaoke. Detta alternativ ser 
vi som ersättning för en ungdomscamp, 

som alltså inte kommer att er-
bjudas på träffen.

Vill man åka på en utflykt 
själv har Österlen mycket att 
erbjuda här kommer några 
resmål som är sevärda att 
trevliga att ta en tur till.

Ystad med sina drygt 300 
korsvirkeshus, är numera 
mest känd som Wallanders 
stad. Författaren Henning 
Mankells romanfigur Kurt Wal-
lander är kriminalkommissarie 

vid polisen i Ystad och nyckelperson i en 
svit om sammanlagt 10 böcker. Redan nå-
got år efter att den första boken hade getts 
ut, började Wallanderturisterna komma till 
Ystad. Det är mer än tio år sedan, och in-
tresset för Wallanders Ystad är större än 
någonsin. Här kan du vandra runt bland de 
miljöer som finns med i filmerna. Det finns 
även guidade rundturer.

Åk till det lilla fiskeläget Kivik och gör ett 
besök på Buhres Fisk, där man kan handla 
i deras stora butik För de både röker, filéar, 
lägger in, pocherar, steker och gratinerar 
själv all god fisk och alla rätter du hittar i 
deras diskar. De har även en restaurang 

och en stor uteservering 
där du kan avnjuta deras 
läckerheter.

Lars Jönsson
C.C.

NCT 2010 satsar extra mycket på 
barn och ungdom
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•  Heldagstur til Zagreb – uden middag
•  Samt flere spændende udflugter

For dem, som ikke tidligere har deltaget i 
et FICC Rally, er her en enestående mulig-
hed for at blive deltager i et spændende 
arrangement, hvor DCK kreds Sjælland ar-
rangerer en fælles tur med Forrally 

Interesserede kan hente flere oplysnin-
ger på www.camping-croatia.caom/FIC-
CRally2010, hvor hele arrangementet er 
godt beskrevet, og priserne kan findes. Det 
vil også være muligt at få yderligere oplys-
ninger hos kreds Sjællands formand Leif 
Hansson på tlf. 2672 1901 (helst aften).

Flere oplysninger følger i næste blad.

OBS!
Sidste frist for tilmelding til den alminde-
lige pris er den 15. april, herefter er der et 
tillæg på 20%.

Red.

Den Kroatiske Camping Klub (UKH), som  
står for afviklingen af FICC 2010, blev 
etableret i 1996 og blev medlem af FICC 
i  1998.

Kroatien er et lille land med en turbulent 
historie. Landet er på 56.542 m2 og har 
5835 km kyst ved Middelhavet. Kroatien 
har et mildt klima og en rigtig smuk natur 
med yderst venlige mennesker.

Campingpladsen Park Umag er en af de 
største pladser ved Middelhavet.

Der er i forbindelse med arrangementet 
flere forskellige ture:

•  Heldagstur til Brijuni National Park – 
med middag

•  Heldagstur til Plitvice National Park – 
uden middag

•  Heldagstur til The Blue Istria med båd 
– med middag

•  Heldagstur til Venedig med båd – med 
middag

FICC Rally 
der afvikles i Kroatien fra den 18.-25. juni 2010der afvikles i Kroatien fra den 18 25 juni 2
FICC Rally

Tag med til Nordisk Camping Træf i Sverige
Der er på nuværende tidspunkt pænt med 
tilmeldinger, og hele opdateringen på alle 
tilmeldinger og arrangementet generelt kan 
følges på www.nct2010.se

OBS!
Sidste frist for tilmelding til den alminde-
lige pris er den 30. april, herefter er der et 
tillæg på 20%. Red.

TAG TIL DET 76.

10
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Årets Høsttræf afholdes i perioden 11.-
18. september i delstatens Sachsens 

hovedstad Dresden, der ligger i et smukt 
område ud til floden Elben. 

Landsbyen Drezdany, som 
senere skulle blive til Dres-
den, blev grundlagt af et 
slavisk folk i det 5. århund-
rede, men arkæologiske 
fund tyder på, at området 
allerede i stenalderen har 
været beboet.

Ca. 400 år senere ero-
bredes området af tyske 
hære under kong Heinrich I. 
Magtbasen blev det nye 
slot i Meißen (opført 929) 
ca. 30 km længere nede af 
Elben. Markgreven af 
Meißen opførte i det 12. 
århundrede ligeledes en 
borg i Drezdany for at be-
skytte et vigtigt vadested her. Få 
år senere bliver vadestedet til 
en stenbro. 

Dresden får købstadsrettig-
heder fra 1206 og den første 

kirke med navnet “Zu Unsrer Lieben Frauen” 
(den senere Frauenkirche) bliver opført.

Dresden blev efter reformationen i 1539 
en højborg for den lutherske lære og fra 
renæssancen og et europæisk kulturcen-

ter. I 1547 blev Dresden 
hovedstad i Sachsen. I Sla-
get ved Dresden i 1813, 
besejrede Napoleon Østrig, 
Preussen og Rusland i sin 
sidste store sejr på tysk 
jord. Den sene, men kraf-
tige industrialisering gjorde 
Dresden til en bastion for 
arbejderbevægelsen. 

Af byens mangeårige hi-
storie som residens for 
Sachsens kurfyrster og 
konger af Sachsen, som i 
århundreder indrettede 
byen med kulturelle og 
kunstneriske pragt, er en 
af de mest markante per-

soner August den 2. eller August 
den stærke (1670 -1733), i 

hvis regeringstid (1694-
1733) hovedstaden Dres-
den udviklede sig til en 
vigtig kulturby og i dag le-
ver højt på baroktidens 

FÆLLES NORDIFÆLLES NORDIFÆLLES NORDIFÆLLES NORDI
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Dresden. I begyndelsen af hans regerings-
tid var Dresdens bygninger præget af træ-
arkitektur. Men med inspiration fra udlan-
det, formede han byen gennem et nyt arki-
tektonisk billede og planlagde de kunstne-
riske tiltag, under indflydelse af franske og 
italienske eksperter. Blandt hans største 
resultater er ændringerne af bybilledet 
med de repræsentative bygninger, der blev 
opført af sten og de dertil smukt anlagte 
haver. De berømte bygningsværker Frauen-
kirche, Zwinger og Schloss Pillnitz blev op-
ført i denne periode. 

August den Stærke førte sig frem på slag-
marken og i balsale. Kvinderne, han gjorde 

kur til, blev overøst med så mange gaver, at 
de før eller siden overgav sig. En af elskerin-
derne, Anna Constance von Cosel, spær-
rede han dog inde på en borg uden for byen, 
efter at hun var faldet i unåde.

Den bedste måde at starte en tur gen-
nem Dresden er ved at tage en tur gennem 
den gamle bydel. Mange af de største tu-
ristattraktioner findes inden for en radius 
af én km.

glans, da den var en af Europas pragtfulde 
residensbyer.

August den Stærke var kurfyrste af Sach-
sen under navnet Frederik August II og valg-
tes i 1697 til konge af Polen på betingelse 
af, at han gik over til katolicismen.

Han var en af hovedpersonerne i kam-
pen mod svenskerne i den store nordiske 
krig, men måtte efter flere nederlag i 1704 
abdicere til Stanislaw Leszczynski, der stod 
i spidsen for en gruppe svenskvenlige 
adelsmænd, der ønskede at slutte fred 
med Karl den 12. 

August kom, med russisk støtte, på tro-
nen i Polen igen efter sejren ved Poltava i 
1709 og forblev konge til sin død, dog uden 
sin gamle magt.

August var søn af Johan Georg den 3. af 
Sachsen og Anna Sofia, der var datter af 
Frederik 3. af Danmark. Han var bygherre for 
en stor del af slottet Zwinger i Dresden og 
fik efter sigende 354 børn med sine mange 
elskerinder. Det kendteste af disse børn var 
sønnen Moritz af Sachsen, som blev en 
fremragende general i fransk tjeneste.

August den Stærke er forbundet med 
den intensive strukturelle udvikling af byen 

201022222222222222222010201020102010000001010000000101010002022222
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››››
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er mange bygninger overalt i byen blevet 
istandsat og Dresden er ved at genvinde 
sin charme. 

Frauenkirche blev bygget mellem 1726 
og 1743 efter design af George Bähr. Ingen 
anden bygning er så intimt forbundet med 
Dresden og dens historiske skæbne som 
Frauenkirche. Da den protestantiske Frau-
enkirche blev indviet i 1734, var det den 
smukkeste barokkirke i Tyskland og blev 
også Dresdens varetegn. 

Da Dresden blev forvandlet til en stor ru-
inhob, stak Frauenkirche trodsigt sin kup-
pel op over ruindyngerne. Ildstormen havde 
imidlertid svækket kirkens fundament. 

Kirkens sandsten kunne klare 400 gra-
der, men temperaturen under ildstormen 
nåede op over 1000 grader, så to dage se-
nere styrtede kuplen, kaldet “Stone Bell” 
på grund af sin form, sammen og kirken 
forvandledes til ét stort ruinbjerg.

Det var tanken, at Frauenkirche skulle 
ligge hen som ruin i evig tid – det passede 
imidlertid ikke ind i den nye samfundsor-
den som myndighederne i DDR ønskede at 
opbygge – og indtil begyndelsen af 
1990’erne lå kirken hen som et ruinbjerg. 

Ved hjælp af donationer indsamlet fra 
privatpersoner og internationale fonde, be-
gyndte man i 1993 genopbygningen, efter 
at ingeniører og arkitekter fra hele Tyskland 
havde anbefalet at genrejse kirken. Efter et 
omfattende udgravnings- og opmålingsar-
bejde, blev tusindvis af de gamle kirkesten 
bjerget og via computerteknik genanvendt 
i opbygningen af kirken.

I den smalle, lidt dunkle Augustus 
Strasse, møder man et 102 meter langt 
vægmaleri bestående af ca. 25.000 
Meißen porcelænsfliser af alle Sachsens 
fyrster, deriblandt August den Stærke, som 
gjorde Dresden til et kunstcentrum.

Før det skæbnesvangre døgn i februar 
1945, hvor de allieredes bombefly tømte 
deres last ud over byen, havde Dresden 
haft ry som en af Europas smukkeste byer 
også kaldet “Elbens Firenze”, formentlig 
pga. den smukke bykerne, de sydlandske 
omgivelser og med vindyrkning på Elbens 
skråninger. Dresden var også et stop på 
eliternes dannelsesrejser sydpå, fordi den 
var en elsket kulturby på niveau med Vene-
dig, Rom og Paris.

Frauenkirche, byens vartegn, blev under 
krigen jævnet med jorden, men er lige som 
flere andre af byens bygningsværker siden 
blevet genopført i original stil. 

Genopbygningen af Dresden begyndte al-
lerede under DDR-tiden, men genopbygnin-
gen af den historiske bydel, tog først for 
alvor fat efter Murens fald i 1989 og siden 

››››
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VIGTIGT:
•  Oplys medl.nr., deltagernavne, post-

adresse, telefon- og mobilnummer samt 
evt. mailadresse. 

•  Oplys os om, hvilke stævner du/I tidligere 
har deltaget i, af hensyn til 5-års nål.

•  Indbetal stævnegebyret på DCK’s konto: 
2267 8478481773, mrk. medl.nr. og 
“Høsttræf 2010”.

Bemærk venligst: Deltagelse i Høsttræf 
2010 er først sikret, når stævnegebyret er 
indbetalt, og deltagerlisten ikke er overteg-
net på indbetalingstidspunktet.

Der er plads til 25 enheder fra hhv. Dan-
mark, Norge og Sverige, da campingplad-
sen ikke kan rumme flere enheder. Er del-
tagerlisten overtegnet, kan man efter eget 
ønske blive sat på en venteliste, hvad flere 
tidligere deltagere har nydt godt af. 

Stævnegebyr tilbagebetales ikke efter 
den 1. juli 2010, fordi vi har indgået bin-
dende aftaler. Ønsker man at tegne en af-
bestillingsforsikring (6 % af deltagerprisen), 
kan man kontakte landskasserer Bodil Bro-
hus, der træffes på tlf. 5626 7901 eller på 
mail: landskasserer@dck.dk 

I august måned sender vi materiale ud til 
deltagerne med adresse, koordinater til 
campingpladsen samt turforslag via mail.

Der tages forbehold for kurssvingninger 
og ændringer i udflugter pga. manglende 
tilslutning.

Med venlig hilsen
DCK 1254 Inger & Jørgen Friis

I dag kan man beundre Frauenkirches 
lyse sandstenskuppel på lang afstand, når 
man går rundt i byen. Kommer man tættere 
på kirken, kan man også se, hvor de gamle 
mørke sten sidder på den lyse sandstens-
facade. Via en sneglegang og en stejl 
trappe, kan man komme op i kuplen og 
nyde udsigten over byen fra tårnplateauet. 

En kopi af det forgyldte kors, blev skæn-
ket af Storbritanniens “Dresden Trust”, 
som en slags undskyldning for det helt 
unødvendige bombardement og blev efter 
sigende smedet af et barnebarn til en af de 
engelske RAF piloter, som var med under 
bombardementet af byen.

Programmet omfatter:
•  Velkomst, socialt samvær og gensyn 

med campingvenner.
•  Søndag: En guidet rundtur i Dresden med 

lunch på en restaurant. Efter lunch er da-
gen fri til egen disposition.

•  Tirsdag: Udflugt til Sächsische Schweiz, 
hvor vi får lunch.

•  Torsdag: Festmiddag med musik og dans 
på et sted “ude i byen”.

•  Happy Hour og rundstykker hver dag.

Prisen for 1 enhed inkl. strøm og 1 hund:
2 personer.  .  .  .  .  € 400,-  Dkr. 3.100,-
1 person.  .  .  .  .  .  € 250,-  Dkr. 1.920,- 
1 ekstra person  .  .  € 215,-  Dkr. 1.650,-

Tilmelding skal ske direkte til
Inger & Jørgen Friis på mail eller pr. post:

Havremarken 27, 4140 Borup
j.friis@privat.dk Fortsættelse følger i blad nr. 3 - april
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Som nogle af jer måske husker, arrange-
rede vi i 2008 en tur til Rusland, og efter-
følgende bragte vi nogle korte beskrivelser 
af turen her i Appen-Dix. 

Vi har stadig kontakt med vor samar-
bejdspartner i Rusland “Around.ru”, og de 
har nu ændret deres koncept, så de også 
arrangerer ture for enkelte familier eller 
grupper fra blot 2 vogne og opefter. Man 
behøver altså ikke at være en del af en ar-
rangeret tur for at kunne få hjælp til en tur 
i Rusland. Man skal blot kontakte bureauet 
i Rusland, og de vil være behjælpelig med 
alt fra ansøgning om visum til at finde eg-
nede pladser og arrangere udflugter og ad-
gang til kulturelle arrangementer. 

Endvidere har bureauet nu en dansk- (og 
tysk-) talende kontaktperson: Lena Kuche-
renko +79 119 123 662. Lena var vor 
guide i Skt. Petersborg i 2008, og er en 
særdeles sympatisk og hjælpsom ung 
pige.

Bureauet har flg. ture i deres standardpro-
gram, men hvis man har særlige ønsker, 
kan man blot kontakte bureauet, og de vil 
være behjælpelige med alt:

1)  Sankt Petersborg – Karelen – Mur-
mansk (14 dage/13 nætter). 
Denne rejse fik sølvdiplom i konkur-
rencen “100 bedste varer og ydelser i 
Rusland”. 

2)  Baltiske lande – Sankt-PetersborgBaltiske lande – Sankt-Petersborg  
(13 dage/12 nætter)

3) Sankt-Petersborg (5 dage/4 nætter)
4) Ukraine (18 dage/17nætter)
5) Finland (5 dage/4 nætter)
6)  Sortawala – Petrozavodsk – 

St.Petersborg (9 dage /8 nætter)
7) Sibirien (48 dage/47 nætter)
8)  Ukraine – Rusland (26 dage/25 næt-

ter)
9) Kaliningrad (7 dage/6 nætter)
10)  Den Gyldne Ring (25 dage/24 næt-

ter)

Bureauets kontaktoplysninger er:
Rejsearrangør “Around.ru”

Natalia Aluferova
Tel./fax: +78 142 565 046
Mobil: +79 114 011 101

+79 210 149 000
email: around@karelia.ru 

around.ru@mail.ru
http://around.karelia.ru

Petrozavodsk
Karelen
Rusland

Hvis nogen ønsker hjælp til at skabe kon-
takten til bureauet i Rusland, kan man kon-
takte os på jnielsen@hafnet.dk.

Med venlig hilsen
DCK 2507 Ingrid og Jørgen Nielsen 

Nyt fra 

RUSLAND
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Hverdage 9.30-17.30 • Lørdag lukket fra 1/9-31/12 – lørdag 10.00-13.00 • Søndag 12.00-16.00

ALTID DANMARKS STØRSTE UDVALG I

Sommerlandets største
camping- & fritidscenter
Sommerlandets største
camping- & fritidscenter

• Nye campingvogne
• Fortelte, småtelte og iglo

• Specialværksted med gas-autorisation
• Stort udvalg i campingmøbler og udstyr
• Kæmpe udvalg i topklargjorte kvalitetsvogne

Nordjyllands største udvalg i iglotelte!

Her er kvaliteten 
virkelig i topklasse…

Knøsgårdvej 121 • 9440 Aabybro • Tlf. 98 244 800

CARAVAN MOVER
POWRMOVER NEXT-GENERATION

Powrwheel Danmark ,Tinghøjvej 5, 3650 Ølstykke, Tlf: +45 47 10 12 65 Info@powrwheel.dk 
www.powrwheel.dk

5 ÅRS
GARANTI

& EUROPA

SERVICE

Køb den 

direkte eller hos 

vores forhandlere!

• Parker med et let 
 tryk på knappen! 

• Blødstart

9.800.-Pris fra

• TÜV & ISO Godkendt

• Bluebox FM 
 styresystem

• Nem betjening

• Enorm trækkraft: 
 870NM fra HVER motor!

• Elektrisk eller manuel 
 tilkobling 
  • Til enkelt og dobbeltaksel

KOM OG MØD OS HER:
• Ferie 2010 i Bella Centret 

• Camping 2010 i Aalborg 

• Ferie for alle 2010 i Herning

HUSK VORES MOVER-DAG 
den 13. og 14. Marts 2010
på adressen: Tinghøjvej 5
i Ølstykke!  Velkommen!
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Har man de nye EU nummerplader og kun 
kører i EU-området, samt Norge, Schweiz 
og Liechtenstein, behøver man ikke læn-
gere de gamle nationalitetsmærker, men 
kører man udenfor EU-området, er natio-
nalitetsmærket påkrævet, det gælder for 
eksempel i Kroatien, samt de øvrige Bal-
kanlande. 

DK skiltet skal være med sorte bogsta-
ver på hvid baggrund (for eksempel et af 
DCK’s nationalitetsmærker)

Kilde:  FDM’s Motor 1/2010
Red.

Nyt om 
NATIONALITETSMÆRKE 

og nye 
EU NUMMERPLADER

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

OBS!
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STÆVNEannoncer

FASTELAVNSSTÆVNE
Den 12.-14. februar 2010 på Skamstrup

Priser
Stævnegebyr pr. enhed.  .  .  .  .  . kr. 80,-
Enlige .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ½ pris
Fastelavnsgryde lørdag pr. voksen kr. 60,-
Pr. barn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 30,-

 
Program
Fredag kl. 19.00: Standerhejsning, deref-
ter indbetaling af weekendens overnatnin-
ger.
Lørdag kl. 14.00: Tøndeslagning, derefter 
bide til bolle. Hjemmebagte fastelavnsbol-
ler. Sodavand til børnene (kaffe/te med-
bringer deltagerne selv). Kåring af bedste 
udklædning.
Kl. 18.00: Fastelavnsgryde med ris og flute, 
(drikkelse medbringer deltagerne selv).

Tilmelding www.dck.dk + indbetaling på 
konto 2267-8970389696 (stævnege-
byr og mad) inden den 7. februar 2010. 

Tilmelding er bindende. Ret til ændringer 
forbeholdes.

DCK 3282 Linda og Benny Knop
Tlf. 2666 1648

lindaknop@hotmail.com
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MINISTÆVNE JYLLANDMINISTÆVNE JYLLAND
Den 12.-14. marts på Ølgod Camping

Ministævne i forbindelse med 
kredsgeneralforsamlingen på Øl-

god camping, Skolegade 20, 6870 Ølgod.

Pris pr. døgn inkl. strøm  .  .  .  .  kr. 110,-
gælder både før og efter stævnet. 

Husk der er Happy hour fredag den 12. 
marts kl. 19.30, derefter mulighed for ØL-
SMAGNING på det lokale bryghus, se an-
noncen i januarnummeret om ølsmagning 
i Ølgod.

Kreds Jyllands bestyrelse

MINISTÆVNE FYNMINISTÆVNE FYN
Den 12.-14. februar på Fyns Hoved Camping

I forbindelse med afholdelse af kredsens 
generalforsamling, som starter kl. 14:00 
og hvor dørene bliver åbnet kl. 13:00 med 
udlevering af stemmesedler, vil der blive 
afholdt et minitræf. 
 
Overnatning pr. enhed  .  .  .  .  .  kr. 100,- 
Strøm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr.  30,-
Stævnegebyr.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr.  25,- 

Der vil blive fællesspisning med medbragt 
mad og drikkelse om aftenen kl. 18.00 i 

fællesstuen og hvis der er stemning for det 
en lille svingom.
Vel mødt.

Tilmelding på senest den 8. februar på 
www.dck.dk

eller til
DCK 2983 Lisbeth & Fl. Wænnerstrøm

Tlf. 6441 4468
eller

DCK 3888 Rita og Per Jensen
Tlf. 6226 3258

Campingplatz Jarplund
24941 Jarplund · Europastraße
Tel  0461/979024

Internet:
www.campingplatz-jarplund.de

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

www.gronninghoved.dk · info@gronninghoved.dk
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Bindende tilmelding og betaling af deltager-
afgiften kr. 525,- samt evt. betaling for del-
tagelse i festaftnen, skal ske senest den 
19. februar 2010. Husk ankomst torsdag 
koster ekstra kr. 125,-.

Det samlede beløb indsættes på 2267 
– 8471240584 med oplysning om DCK 
nummer.

Bindende tilmelding til:
DCK 1645 Lillian og Henning Hansen

Tlf. 4054 3587 efter kl. 16:00  
eller på www.dck.dk

26. - 28. februar 2010
HUSK TILMELDING SENEST 

DEN 19. FEBRUAR 2010

I fortsættelse af omtalen i sidste nummer 
af Appen-Dix om dette store arrangement, 
manglede der opdaterede oplysninger om-
kring festaftnen, som i år er flyttet tilbage i 
sine vante omgivelser på MCH Arenaen
 

•  Festaften lørdag den 27. Februar 
2010

•  Kl. 18:30 spisning og “dinner” mu-
sik

•  Kl. 20:00-24:00 live musik, med 
orkestret Bounty

•  Pris kr. 225,-
(buffet kr. 175,- – entre kr. 50,-)

•  Børn (2-12 år) – 50%

C aravanservice 
BM

Vi udfører alle former for reperationer og 
service på campingvogne og trailere. 
Vi udfører de fleste reperationer hos kunden. 

v/Benny Madsen   E-mail: BM@caravanservice.dk 
Mobil: 20 65 32 07    WEB: www.caravanservice.dk

Månedens Månedens vitsvits
LOMMETYVELOMMETYVE
Ved du hvordan lommetyve kommer Ved du hvordan lommetyve kommer 
på afvænning?på afvænning?
De bliver sendt på 4 ugers ophold i De bliver sendt på 4 ugers ophold i 
en nudist lejr! en nudist lejr! 
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I anledning af kreds Fyns fødselsdag in-
viteres alle medlemmer til Fødselsdags-
stævne 

Alle vogne skal medbringe en lagkage el-
ler skærekage til fælles kagebord samt 
betale 30,- kr. i stævnegebyr. 

Om aftenen vil der være fællesspisning 
med mad udefra (menu samt pris vil ligele-
des blive annonceret på hjemmesiden 
sammen med overnatningspriser). Der vil 
også blive mulighed for en svingom hvis 
der er lyst til dette.

FØDSELSDAGSSTÆVNE
Den 26.-28. marts på:  Stedet hvor det afholdes bliver 

annonceret på hjemmesiden

Vel mødt til denne forhåbentlige festlige 
aften.

Sidste tilmelding 
onsdag den 19. marts 2010

På www.dck.dk eller til:
DCK 2983  Lisbeth & Fl. Wænnerstrøm

Tlf. 6441 4468
DCK 3888 Rita & Per Jensen

Tlf. 6226 3158

ALTERNATIV ALTERNATIV 
PÅSKETURPÅSKETUR

Kreds Jylland forsøger med en 
alternativ kort påsketur, til dem 

som måske ikke ønsker at køre så langt.
Stævnet/turen bliver til Sønderjylland, 

der vil være et besøg på Sønderborg Slot 
og tur til Cathrinesminde Teglværk, det sid-
ste er et arbejdermuseum med bygninger 
m.m. fra omkring 1890. 

I skrivende stund kendes ikke den ende-
lige campingplads, derfor heller ikke prisen 
på overnatning, det forventer jeg er på 
plads, når I læser dette, så I er velkommen 
til at kontakte undertegnede. 

Stævnegebyr inkl. adgang til ovenstå-
ende museer pr. person:  .  .  .  .  . kr. 80,- 

Oplysninger samt tilmelding: 
Jørn Jakobsen

Tlf. 4831 8867/2144 4301
mail true@jakobsen.mail.dk

eller på www dck.dk
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Velkommen til generalforsamling lørdag 
den 13. marts 2010 kl. 10.00 i:

Slangerup Idræts og Kulturcenter
Idrætsvej 5

3550 Slangerup

I år har bestyrelsen valgt at lægge kreds-
generalforsamlingen et nyt sted, vi er jo et 
folk på farten, så der skal hele tiden ske 
noget nyt. Vi har været lidt omkring, men 
med hjælp fra hjælpsomme medlemmer 
kom Slangerup i stand. Vi har i år valgt en 
lidt billigere løsning i håbet om, at flere vil 
komme og deltage, ikke bare i generalfor-
samlingen men også i stævnet. 

Stævnets primære opgave er at få snak-
ket lidt om, hvad i kunne ønske jer i det 
kommende år, og hvad som måske gik galt 
i året, der er gået. Det er naturligvis emner 
for generalforsamlingen, men det er ofte 
det mere uformelle, der giver de bedste re-
sultater. 

Nye medlemmer har her en kærkommen 
mulighed for at se og høre, hvem vi er, og 
hvad vi står for, så kære nye; kom og vær 
med. Det er ganske hyggeligt.

Vi vil, i det omfang det er muligt og inte-
ressant, prøve at arrangere forskellige akti-
viteter. 

Programmet ser således ud:
Fredag: Ankomst efter kl. 18.00 – endelig 
ikke før.
Lørdag kl. 9.00: Standerhejsning og deref-
ter registrering og kaffe med den klassiske 
ostemad eller andet pålæg. 

Det vil naturligvis være muligt at købe øl 
eller vand til fornuftige priser.
Kl. 10.00: Selve generalforsamlingen be-
gynder.
Kl. 19.30: Der er serveret: Bøfstroganof  
med kartoffelmos, nøddesalat og brød. 
Desserten er kaffe/the og kage. 

Vand, øl og vin til absolut rimelige pri-
ser.

 Der er dinermusik og efterfølgende mu-
sik til dansen. Vi forventer at slutte kl. ca. 
24.00.
Søndag kl. 10.00: Vi stryger flaget.

Priser:
Stævnebeløbet   .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 150,-   
Nødstrøm pr. døgn  .  .  .  .  .  .  .  kr.  30,-  
Mad pr. kuvert   .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 120,- 
Børn under 12 år.  .  .  .  .  .  .  .  .  ½ pris

Tilmelding til stævnet senest 
torsdag den 25. februar 2010 

på hjemmesiden www.dck.dk, på mail til 
leif@hansson.dk eller tlf. 2672 1901.

Mad og stævnebeløb indbetales venligst på 
konto: reg. nr 2267 kontonr. 6883706364  
mærket dit medl. nr. og GENRF.

Husk logbogen – også selv om i kommer 
uden campingvogn. Det giver 5 point at del-
tage i generalforsamlingen.

Vel mødt, Kredsbestyrelsen.

MINISTÆVNE SJÆLLAND
Den 12.-14. marts ved kredsgeneralforsamlingen
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Find nærmeste forhandler
www.caravanringen.dk

www.kabe.dk

E L S K E R  A L L E  Å R S T I D E R

Nyhed 2010 - KUN HOS KABE:

Nyt fantastisk 
gulvvarme-system.
Giver samme høje komfort som i boliger.

De tidligere 2 rør-strenge er nu blevet erstattet af 4
rør-strenge, hvilket  giver en bedre og mere jævn 
varmefordeling. 

Varmefordelingspladerne gør desuden, at hele gulvet
bliver opvarmet.

Gulvvarme-cirkulationen styres af en separat pumpe,
hvilket gør, at man kan nøjes med at have gulvvarmen
tændt, og en shuntventil regulerer temperaturen på
det vand, som cirkulerer i gulvet. AGS II Pro giver derfor
samme høje komfort som et gulvvarmesystem i boliger.

Standard i alle Royal-modeller. 
(Tilvalg i Ædelstensmodellerne.)

- vi bestræber os lidt mere

NYT FRA REDAKTØREN

Samarbejdspladser på www.dck.dk er 
blevet opdateret og vil naturligvis blive lø-
bende a’jourført, ligesom der vil komme 
et indlæg/en oversigt i næste blad.

Færgepriserne for Stena Line er blevet 
opdateret og de samlede færgeaftaler 
vil fremover også være på  hjemmesiden 
www.dck.dk

Med campinghilsen
red. Tonni Hansen

OBS! MIDLERTIDIG REDAKTØR 
– se stillingsopslag i sidste nummer.

Landsgeneralforsamling 2010
DCK’s årlige landsgeneralforsamling 
afholdes den 1. maj 2010 kl. 10.00 i

UNDLØSE HALLEN
ØVEJ 3, 4340 TØLLØSE

Generalforsamlingen afvikles i overens-
stemmelse med vedtægternes § 4.

Nærmere følger i næste nummer.

Tonni Hansen
Landssekretær 

NYT FRA LANDSSEKRETÆREN



Tv, internet
magasin &

events

CAMPINGVOGNE REJSEBESKRIVELSER TELTVOGNE TELTE

Tv, internet
magasin &

events

FORTELTE UDSTYR AUTOCAMPERE CAMPINGPLADSER

campingferiecampingferiewww
dk

Familie og børnevenlig, tæt ved fin 
sandstrand Specialpriser for  

pensionister i vinterhalvåret Åbent hele året 
med Bar- & Restau rant 

Udlejning af mobilhome, luksushuse og 
hytter Camping op til 100 m2  

– el, vand og kloak God mellemsta-
tion for et længere rejse mål Trådløs 

internet Indendørs svømmepøl Rekvirer 
gratis farvebrochure.

Skriv, ring eller fax til: 
Apdo.Correos 226 - E 43700 El Vendrell - Tarragona, 

Spanien. 
Tlf./fax fra DK: (0034)-977-66 27 61. 

Gerne aften – taler dansk 
E-mail: kamma.vang@telefonica.net www.vilanovapark.es 

SPANIEN - BARCELONA (30 MIN. SYD) CTRA. ARBOC KM 2,5

Besøg denne dejlige  
fire-stjernet ferieplads. 

Garraf Bjergkæden sikrer et 
mildt klima året rundt. 

OO--LØB LØB 
Den 16.- 18. april i 
Mariager

I skrivende stund er turen ikke lagt helt 
fast, men vi starter, hvor vi sluttede sidste 
år. 

Så vi mødes fredag den 16. april. Evt. før 
på Truevej 23, True 9550 Mariager. Der vil 
være vand, toilet og strøm i begrænset om-
fang. 

Lørdag den 17. april kører vi selve o-lø-
bet, så må vi se hvor vi mon ender? Er der 
nogen som vil deltage i stævnet, men ikke 
ønsker at køre selve turen, er de hjertelig 
velkomne, de følger bare med en af arran-
gørerne til slutpunktet.

Der udleveres 1 stk. franskbrød pr. vogn 
lørdag morgen. Overnatning lørdag til søn-
dag afregnes med den plads, hvor vi en-
der. 

Stævnegebyr pr enhed   .  .  .  kr. 125.- 

Yderlige oplysninger og tilmelding til:

DCK 2638 Erik Frank 
Tlf. 2890 4288

Mail: erikfrank@city.dk

eller

DCK 2016 Jørn Jakobsen
Tlf. 4831 8867/2144 4301
Mail: true@jakobsen.mail.dk

eller 

www dck.dk
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Vidste du at...?

Campingvogne
Danskernes glæde for camping-
vogne er vokset de seneste ti 
år? Der findes 121.300 camping-
vogne i Danmark i dag. Det er 27 
pct. mere end i 1995, hvor der 
var 95.800 campingvogne.

DNS’ 40 ÅRS DNS’ 40 ÅRS 
JUBILÆUMSTRÆF/PINSETRÆFJUBILÆUMSTRÆF/PINSETRÆF 2010 2010
21.-24. maj 2010 på Sindal Camping, Sindal

Velkommen i Pinsen 2010 til 
DNS’ 40 års jubilæumstræf, som af-

holdes på Sindal Camping, Sindal. Vi har 
reserveret 40-50 pladser samt et stort telt 
i tilfældet af, at vejret ikke arter sig, så 
kom bare, der er plads til alle!!

Stævnegebyr: 
Pr. enhed med tre overnatninger for to per-
soner (evt. børn inkl.) inkl. 2 bad samt 5 kwh 
pr. døgn og fri internet  .  .  .  .  .  DKK 550,-
Enhed med enlig .  .  .  .  .  .  .  DKK 275,-
Ekstra voksne personer   .  .  .  DKK 125,-
Overnatninger før og efter er til ASCI 2010 
pris  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euro 15,-

Foreløbigt program, med ret til ændringer, 
er som følger:
Fredag:   Ankomst
Lørdag kl. 10.00: Standerhejsning med 
indbetaling af stævnegebyr, derefter er re-
sten af dagen på egen hånd.

Der udleveres turforslag, og arrangeres 
evt tur om eftermiddagen.
Kl. 18.00: Festaften (helstegt pattegris 
med tilbehør, drikkevarer for egen regning).
Søndag  kl. 10.00: Tur til Rudbjerg Knude/
Mårup Kirke.
Kl. 13.00: Sildemad med 1 dram samt 
en øl/vand. Kaffebord (medbring selv), og 
konkurrencer.
Kl. 19.00: Grill langbord/egen grill + mad.
Mandag kl. 10.00: Standerstrygning, der-
efter en rask gåtur.

Bindende tilmelding senest 17. april, ved 
tilmelding oplyses antal voksne samt børn, 
og alle navne til:

DCK 723 Lise og Finn Christensen
Tlf. 9741 4826

DCK 608 Peder Frederiksen
Tlf. 2644 1500

Mail: elkjaer@christensen.mail.dk

OBS!

Ændring af stævne-
dato i kreds Jylland:

Ståbanko flyttes fra 
den 12. november til 

den 14. november 2010
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Dejlig naturplads kun 700 m fra havet

Tlf. 9888 4433
info@gronhøj-strand-camping.dk
www.gronhoj-strand-camping.dk

Samarbejdsplads 15%

www.aarhus-caravan.dk

ApS

✰✰✰ 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

20060522

10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

Tlf: 7588 3575 - www.randboldalcamping.dk
Kom i det Grønne!
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Velkommen
TIL NYE TIL NYE MEDLEMMER!MEDLEMMER!
4065  Héidi & Søren Lehné, 4534 

Hørve

4066  Annie & Jørgen Færgemann, 

9293 Kongerslev

4067  Kirsten & Svend Aage 

Sørensen, 6710 Esbjerg V

4068 Leif Denbæk, 6990 Ulfborg

fra Kreds Jylland
Optælling af logbøger. Dem, som endnu 
ikke har fået optalt logbøger, eller har ind-
sendt point, bedes gøre dette inden den 
15. februar 2010. I bedes oplyse, om I øn-
sker mere end 1 stk pinch.

Med venlig hilsen 
Kreds Jyllands bestyrelse

REMINDER

R
eb

ild
 Bakker – Rold Skov – åben hele året!

tlf. 9839 1110
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Under sidste års høsttræf til Wien, blev vi 
inviteret til en mærkedag i Dansk/Østrig 
venskabsforening, nemlig 90 års dagen 
for de første Wienerbørns rejse til Dan-
mark.

Ved denne lejlighed blev der holdt taler 
af Wiens viceborgmester og den danske 
Ambassadør. Hvor der blev sagt mange 
rosende ord om danskere og Danmark.

En bror til advokat dr. Sigurd Jacobsen ar-
bejde i årene 1918/1919 som læge ved 
Wiener Allgemeinen Krankenhaus (Wiens 
almene sygehus).

De syge og udhungrede børn, der her 
blev behandlet, gik ham meget på hjertet. 
Det gik så vidt, at han ikke vidste sit le-
vende råd, hvordan han skulle hjælpe de 
arme sjæle og i sin fortvivlelse sendte han 
et råb om hjælp til sin bror i Danmark:

“Vi beder indtrængende om hjælp her, 
og det lige med det samme.”

Dr. Sigurd Jacobsen, der havde et advo-
katkontor her i Danmark, handlede med 
det samme og lukkede sit kontor, ansatte 
en lærerinde og begyndte på sit værk.

Først mobiliserede han danske familier, 
der var interesseret i at tage børn for en 

WIENER BØRN
– et næsten glemt kapitel 

i Europas historie 

almene sygehus).

Vokalgruppen harperne fra århus og børne fra 
H.C. Andersen folkeskole iWien og et malerie 
af Sigurd Jacobsen, som har started hele akti-
onen “Wienerbørn”.

Ambassadør DDr. 
Weninger i stedet for 
den østrigske uden-
rigsminister ved
sin festtale.

Den danske ambas-

sadør Hugo Østerga-

ard Andersen ved sin 

festtale.

Franz Haberhauer ved 
sin festtale.
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efter ankomsten. Hesten blev spændt for 
en vogn ,og så gik turen til den lokale sko-
mager, hvor der blev købt et par laksko, 
med et stort blankt spænde. Dette var et 
stort øjeblik, som aldrig vil glemmes.

Efter anden verdenskrig kom en ny ak-
tion med børn fra Wien, og der har været 
tilsammen efter de to krige 40.000 børn 
her i Danmark på rekreation.

Mange af dem blev her i landet, nogle 
tog tilbage, men mange har stadig forbin-
delser til de respektive familier.

Der er opsat en buste af Sigurd Jacob-
sen med påskriften Sigurd Jacobsen, der 
Retter Wiener Kinder. Den danske uden-
rigsminister, Jens Otto Krag, afslørede i 
1961 den buste ved børnehaven på Rein-
prechtsdorferstrasse 1c im 5ten Wiener 
Gemeindebezirk.

 
Denne aften den 16. september 2009 en 
smuk og glad fest, som ikke glemmes lige 
med det samme.

DCK 1168
Lene & Børge Jensen

korter periode, fra det dengang krigshær-
gede Wien.

Det næste han skulle skaffe, var sponser-
støtte til at betale for de kul, som toget skulle 
bruge til transporten af børnene hertil.

Endelig oprandt dagen, den. 16 septem-
ber 1919 fik det første tog grønt signal på 
Wiens Franz Josefs Banegård med 500 
syge og udhungrede børn, og målet var 
Danmark.  

Det var begyndelsen på en stor humani-
tær aktion, og i den følgende tid afgik et 
tog hver måned med de syge børn til Dan-
mark. 

Sigurd Jacobsen har skrevet en bog om 
disse børn (Wienerbørn i landflygtighed), 
hvor der er nogle breve, som børn har skre-
vet, om at få lov til at blive hos deres pleje-
forældre, en skrev “Kære hr. konge må jeg 
gerne blive lidt længere i Danmark”.

En ældre dame, der var med ved festlig-
hederne her i Wien, fortalte hun var 6 år 
gammel, da hun med et skilt på maven blev 
sat på toget. Rejsen tog 3 dage og hun blev 
rigtig bange, første gang hun så havet, 
(Østersøen), der var ikke noget land at se 
kun vand, senere kom hun til en familie ved 
Faxe, og den største oplevelse var dagen g den største oplevelse var da

Leet,
se
ed
en

Lene & Børge JensenLe

Franziska Mandl fortæl-ler om hendes tid og oplevelser i Danmark som barn.

Franz Haberhauer præ-

sident for Østrigsk 

Dansk Selskab og wie-

nerbarn siden juli 

1955.

Vokalgruppen Harperne med Franziska Mandl.Den danske ambassa-

dør Hugo Østergaard 

Andersen hilser på Fr. 

Franziska Mandl.

Puplikum til 

dette arran-

gement (ca. 

100 perso-

ner).
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teknisk brevkasse

Flere har spurgt om hvordan man renser 
sin tagluge.

Jeg har lige renset vores og med den 
type vi har, følger her en beskrivelse.

Først fjernes dæklisten indvendigt, sid-

der med en skrue i hvert hjørne.
Husk du skal ikke fjerne hele taglugen 

fra vognen, så ryger tætningen og du får 
utæt tagluge, selve rammen hvis overdel 
ligger på taget skal blive siddende.

Så fjernes evt. myggenet, og natgardin 
– pas på da de er med en fjeder som et 
rullegardin.

Pas på alle skruer. Håndtagene i hver 
side af taglugen sidder fast med en gen-
nemgående metalpind, som yderst er låst 
med en låseskive, det er lettest at fjerne 
denne låseskive udefra, og her behøver du 
en stige, fjern alle fire låseskiver, de sid-
der, hvor jeg har markeret med en rød pil.

Når alle låseskiver er fjernet, kan du ved 
at rokke lidt med håndtagene få metalpin-
den ud af hullet, og  fjerne taglugen.

Taglugen kan nu skilles ad i to dele, fjern 
de 4 skruer, som sidder, hvor den sorte pil 
peger, og du kan tage overdelen af taglu-
gen.

Og så er det ellers bare at komme i gang, 
først vaskede jeg delene, og brugte deref-
ter plastrens til plastmøbler og efter den 
behandling så taglugen ud som ny.

Nåja, hvis man ikke gider skille det hele 
ad, kan man da nøjes med at skrue de 4 
skruer (mærket med sort) af, så kan top-
pen tages ned og renses.

Montering modsat, men pas på de små 
låseskiver de kan være ret livlige. Hele se-
ancen tog vel omkring 1-1½ time, og nu 
forlanger chefen, at det gentages med lu-
gen i toilettet.

Den anden type i vores vogn er ikke med 

“metalpinde”, men er nærmest klipset på 
hæve/sænke håndtagene.

 Her vælger jeg at skrue toppen af som 
nævnt ovenfor, da jeg ikke vil risikere, at 
noget knækker.

Poul Erik Hejlstrup

RENSNING AF 

tagluge
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Anette og Hans Lund 
(Tidligere DCU Camping 
Blommehaven i Århus) 
har pr. 1. januar 2010 
forpagtet den populære 
dansker plads i det syd-
slesvigske – CAMPING 
KAWAN MITTE i Me-
delby, kun 15 km fra den 
dansk/tyske grænseovergang ved Frøslev. 

Anette og Hans Lund har indgået en for-
pagtningsaftale med den franske Kawan 
Group/Campingcheque om en årelang af-
tale om forpagtningen af den dejlige nyere 
opførte plads. 

Pladsen råder over 200 pladser med 16 
amp. strøm, vandtilslutning og spildevands-
afløb, pladsen har endvidere wellness med 
forskellige saunaer, solarier, afspændings-
rum, samt ude svømmebad til sommerens 
varme perioder. Endvidere rådes der over 
5 hytter, alle med eget bad og toilet. Vo-
res fysioterapeut Britta, vil være at træffe i 
hendes praksis på pladsen fremover.

Pladsen byder på masser af oplevelser, 
som navnet MITTE siger, er pladsen belig-
gende mellem øst og vest kysten, og kun 
20 km fra Flensborg centrum. 
Pladsen åbner allerede 1. fe-
bruar 2010 og vil fremover 
have vinteråben. 

Vi ønsker, at det gode om-
dømme fra tidligere ejer Karl 

Heinz og Thomas le-
delse vil blive videreført, 
således pladsen igen vil 
opnå den gode omtale 
samt fortsætte den po-
sitive vækst.   

Pladsens hjemmeside 
www.camping-mitte.de 
er under ændring, samt 

vil der komme nyt telefonnummer, men ind-
til da træffes vi på følgende tlf.: 0045 24 
65 51 15, her kan der foretages reserva-
tion, samt svares på evt. spørgsmål.

Anette og Hans glæder sig til åbningen af 
pladsen, som i løbet af sæsonen vil byde 
på rigtig campingferie, og det kan afsløres, 
at vi vil køre med et koncept, der byder 
på gratis børn i lavsæson, og fordelagtige 
priser for ledsagende unge mellem 12 og 
17 år, samt et åbningstilbud for resten af 
vinteren fra 1. februar til 28. marts for kr. 
1.000,- ekskl. strøm, men inkl. gratis ad-
gang til svømmebad, endvidere kan vi til-
byde god tom vognsordning.

De ser frem til at modtage os på Camping 
Kawan Mitte i Medelby.

DCK får 15%  på 
overnatningsprisen og 
pladsen tager ligeledes 

Camping Cheque
Red.

samarbejdsplads

Camping MITTE
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Verden over er der 890 steder, som af UNE-
SCO er vurderet til at have “enestående 
universel værdi for menneskeheden”. Det 
kan være monumenter, landskaber og na-
turområder. Tre af dem findes her i Dan-
mark: Jellingstenene, Roskilde Domkirke 
og Kronborg Slot.

Så forskellige de end er, så har de nogle 
fælles træk, som har med vores historie 
som danskere at gøre.

JELLINGSTENENE kaldes også Danmarks 
dåbsattest, idet de er det ældste histori-
ske vidnesbyrd om Danmark som nation 
med et fælles magtcentrum. Samtidig do-
kumenterer de overgangen til kristendom-
men. Navnet Danmark optræder for første 
gang. Ingen andre lande har et tilsvarende 
1000-årigt dokument.

ROSKILDE DOMKIRKE har i snart 800 år 
været alle danske kongers kirke, og her de 
blev begravet. Kirken er et markant monu-

ment, både historisk og arkitektonisk, og 
optræder på UNESCOs liste fordi den var 
den første bygning i gotisk byggestil.

KRONBORG blev optaget i 2000 på Ver-
densarvslisten med begrundelsen, at slot-
tet er et enestående eksempel på et re-
næssanceslot, og at det som både konge-
slot og fæstning har spillet en central rolle 
i Nordeuropas historie i det 16. og 18. år-
hundrede.

Balance
UNESCO har siden 1994 arbejdet efter en 
global strategi, som går på at få en bedre 
balance på verdensarvslisten. Det betyder, 

VERDENSARV
– hvad betyder det i Danmark?
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Tyskland og Holland. I juni 2009 blev både 
den hollandske og tyske del af Vadehavet 
erklæret for verdensarv, og det er der for en 
naturlig følge, at den danske del inkluderes. 
Området er unikt i verdenen for sit fugleliv, 
bestående af både træk- og ynglefugle, 
hvorfor der naturligt er mange fredningsbe-
stemmelser på området. Den kommende 
nationalpark i Vade-havet understreger 
samspillet mellem naturen og kulturlivet i 
området, som igennem år-hundreder har 
været uløseligt knyttet til hinanden.

Stevns Klint – fiskeleret
Stevns Klint blev dannet for 65 mio. år si-
den og regnes for at være et af de bedste 
steder i verden at studere den periode, 
hvor “verdenen gik under” og dinosaurerne 
samt halvdelen af klodens dyre- og plante-
liv blev udslettet. Det skyldes det særlige 
mørke jordlag, fiskeler, som kun er 3-12 
cm tykt, men som rummer svarene på, 
hvad der skete dengang. Perioden kaldes 
i geologisk forstand Danien (den danske 
tid), selv om fiskeleret også kan genfindes 
andre steder i verden, blot ikke så tydeligt 
og lettilgængeligt. Derfor er Stevns Klint 
verdenskendt blandt geologer og viden-

at der skal være en bedre fordeling mellem 
de forskellige typer, mellem natur- og kultur-
steder, mellem verdensdelene, og ikke blot 
udpege mere af noget, der allerede er.

I Danmark er det Kulturarvsstyrelsen, 
der har ansvaret for at formidle verdensar-
ven. Det sker løbende i samarbejde med 
de udpegede steder. I 2009 indledte Kul-
turarvsstyrelsen et samarbejde med den 
danske nationalkomité for IUCN med hen-
blik på sammen at udpege nye kandidater 
til verdensarvslisten. IUCN Danmark har i 
det arbejde ladet sig repræsentere af bio-
log Tommy Dybbro.

Et nyt hæfte “Verdensarv – i Danmark og 
Grønland” bringer en samlet præsentation 
af de tre nuværende steder samt Isfjorden 
fra Illulisat i Grønland, der ligeledes er ud-
peget som verdensarv. Men dertil kommer 
en præsentation af en række nye kandida-
ter til den fornemme hædersbetegnelse.

I udvælgelsen af dem har kulturarvssty-
relsen valgt at betone steder, der netop til-
fører nye værdier til listen. Kandidaterne er: 
Vadehavet, Stevns Klint, Molerklinterne ved 
Limfjorden, Dyrehavens parforcesystem og 
Eremitagen, Frederiksstaden med Amalien-
borg, Trelleborg samt Christiansfeld. 

En kort beskrivelse af de tre naturskabte 
landskabsområder belyser de kvaliteter, 
som giver dem hver især den særlige 
værdi, som UNESCO efterlyser. 

Vadehavet – fuglenes spisekammer
Vadehavet strækker sig fra Varde i nord 
sydpå over grænsen og følger nordkysten af 

Kronborg Slot

››››
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der. Og lige si-den præget af hav og blæst, 
rusk og slid – og atter senere også mærket 
af menneskers aktiviteter og behov.

Næste gang du på din vej kommer igen-
nem et af de tre områder, hvad enten det 
er i bil, til fods, på hesteryg, i kajak eller på 
cykel, så tænk på, at netop dét sted besid-
der kvaliteter, som på verdensplan er helt 
unikke og – måske – af enestående univer-
sel værdi for menneskeheden.

Vi har både som danskere og som fri-
luftsfolk et ansvar for at være med til at 
beskytte og udvikle de områder, som er på 
verdensarvslisten og på kandidatlisten. 
Det gør vi blandt andet ved at bidrage til 
formidlingen om de enkelte steder med al 
deres kultur og natur.

Flere oplysninger:
Hæftet “Verdensarv – i Danmark og Grøn-
land” kan downloades fra hjemmesiden 
www.verdensarv.dk.

Hjemmesiden fortæller meget mere om 
både kandidaterne og Kulturarvsstyrelsens 
arbejde med at beskytte og værne om ver-
densarvsstederne.

Danmarks Radio har i efteråret 2009 
vist en serie om verdensarven. Tv-udsen-
delserne kan findes på dr.dk/verdensarv.

Kulturarvsstyrelsen har lanceret faste 
kulturarvsdage, som vil finde sted hvert år 
den anden weekend i september.

Ida Sloth Bonnevie, Friluftsrådet

skabsfolk, som kommer for at hente små 
jordprøver til videre forskning.

Molerskrænter ved Limfjorden
Også molerskrænterne omkring Limfjorden 
på øerne Mors og Fur samt Salling og Thy 
helt specielle karaktertræk. Moleret er en 

blanding af fint ler og mikroskopiske alger. 
De lyse skrænter er præget af fine tynde 
sorte lag, som består af vulkansk aske. 
Disse askelag består af lavaarten basalt, 
og svarer til de vulkanudbrud, der for ca. 
55 mio. år siden var år-sag til, at kontinen-
talpladerne under Grønland og Norge skil-
tes og drev i hver sin retning.

Aldersmæssigt svarer basaltlagene i den 
danske moler til de basalter, der findes på 
Færøerne. Askelagene findes mange ste-
der i verden, men det er kombinationen 
med moleret, der gør, at de bevares og kan 
studeres. Blandt de mange geologiske 
fund i moleret er utal-lige fossiler af dyr og 
planter. Også de er med til, at vi bliver klo-
gere på vores fortid.

Historiens vingesus i dagligdagen
I Friluftsrådet synes vi, at det er rigtig spæn-
dende, at Kulturarvsstyrelsen i udpræget 
grad har peget på naturområder som nye 
kandidater til UNESCOs verdensarvsliste. 
Vadehavet. Stevns Klint. Limfjordens skræn-
ter. I dagligdagen tænker vi måske ikke så 
meget over historiens vingesus, for de er der 
jo bare, dannet af naturen gennem årtusin-

››››
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Traditionen tro blev der igen afholdt nyt-
årsstævne i kreds Jylland, og atter var det 
forsamlingshuset i Nr. Kollund, der var ram-
men om dette stævne.

De fleste deltagere ankom allerede den 
29. december, enkelte dagen før, så der 
var tid til hygge i vognene, hvor mange 
glade campingminder blev genopfrisket.

Standerhejsningen var allerede den 30. 
kl. 16, og om aftenen var der så fælles kaf-
febord i forsamlingshuset, med egen kaffe 
m.v. Den 31. om formiddag var der rigtig 
mange, som hyggede sig med at pynte sa-
len, dække borde m.m., så det blev rigtig 
flot. Til middag blev Gullaschsuppen som 
sædvanlig indtaget i det fri, med et glas 
champagne og en øl, så var det bare at 
vente på det blev aften, hvor Dronningens 

nytårstale blev hørt (og set) inden vi gik i 
gang med maden. Der var rigtig meget for-
skelligt, så jeg tror ikke der var nogen, som 
gik sultne ind i 2010, efter en svingom et 
glas champagne til at ønske hinanden godt 
nytår med og natsuppe, var det en flok 
trætte campister, der gik til ro efter en rig-
tig god nytårsaften.

Da stævnet sluttede var Jacob glad, for 
det var bidende koldt (udenfor), så der blev 
ikke kørt spor eller andet på pladsen. Der 
skal her lyde en stor tak til arrangørerne 
DCK 750 Ruth & Jacob Kjærsgaard, samt 
DCK 2638 Ilse & Erik Frank.

DCK 2016 Kisser & Jørn Jakobsen

NYTÅRSSTÆVNE
hos kreds Jylland
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KøkkenHJØRNETHJØRNET
LUXUS FRANSKBRØD
2 ½ dl mælk
100 gr smør
50 gr gær
100 gr creme fraiche
2 spsk st. melis
1 tskf. salt
550 gr hvedemel
50 gr hakkede nødder
100 gr pommerans – skal hakkes
100 gr svedsker eller sukat
byt evt. om med rosiner i samme mængde
 
Smelt smøret og tilsæt mælken og opløs 
gæren heri. Tilsæt resten af ingredien-
serne, men hold lidt af melet tilbage. Ælt 
det hele godt sammen. Sæt dejen til hæv-
ning i 45 min. Derefter æltes dejen let. 
Del evt dejen i tre ens stykker og flet dem 
sammen til en fletning. Pensl med et sam-
menpisket æg og drys groft sukker på. Bag 
brødet ved 200 gr i 30 min.
 
BURGERBOLLER 
14 stk
4 dl mælk
1 dl ymer el. yoghurt
25 gr gær
50 gr smør
1 tskf salt
2 tskf sukker
75 gr solsikkekerner
60 gr hvedemel
100 gr knækkede hvedekerner
 
Smelt smørret og tilsæt mælk, kom ymer/
yoghurt i og rør gæren ud deri. Tilsæt det 
andet, hold lidt af melet tilbage.

Ælt det meget godt igennem. Lad det 
hæve til dobbelt størrelse.

Del dejen til 14 stk. Tryk dem flade til en 
omkreds af ca. 10 cm i diameter, Eller den 
størrelse som passer dig. Lad dem hæve 
igen, nu ca 30 min. Pensl dem med sam-
menpisket æg og drys dem med hakkede 
solsikkekerner. Bag dem ved 225 gr i 15 
min. midt i ovnen.
 
Nu er det rigtig vinter med frost og sne, 
så prøv dette:
 
SUPPE I EN FART
Køb en pose/karton el. frossen suppe 
kom nogle pastaskruer eller penne i, hold 
suppen lige på kogepunktet til pastaen er 
næsten mør. 

Tilsæt så en pose eller så meget man 
synes af dybfrosne grønsager, gerne dem 
der hedder thai urter. Varm dem igennem, 
men kog dem ikke. 

Du har nu en herlig mættende suppe.
 
KRYDDERBØF
3 personer
500 gr oksekød hakket
30 gr fint hakkede kapers
30 gr fint revet peberrod
30 gr fint hakkede hasselnødder
100 gr fint reven gulerod
 
Form bøfkødet til 6 flade og bland ingredi-
enserne sammen og kom fyldet på de tre, 
læg de tre andre ovenpå og luk bøffen tæt 
og steg på panden som normalt.

Husk salt og peber. Spis pasta til.

God appetit ønsker DCK 966 Wini 
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skal den bestilles inden foråret, understre-
ger brancheformanden. 

I Bella Center, hvor “Ferie i Bella” afvik-
les i januars sidste weekend, vil camping-
messen være en nyskabelse i forhold til 
tidligere år.

“I Bella Center vil et stort område i øst-
hallerne være omskabt til en slags kæmpe 
campingplads med masser af aktiviteter og 
ikke mindst campingvogne. Nogle af dem 
vil være de nyeste modeller, mens andre 
kan være modeller fra tidligere år eller så-
gar gode brugte vogne. Det vil ikke være en 
egentlig salgsudstilling med alle 2010-mo-
deller fra samtlige mærker. Det bliver nær-
mere en inspirationsudstilling, hvor man 
får en masse spændende oplevelser,” si-
ger Torben Hansen.

Det handler selvfølgelig ikke alt sammen 
om campingvogne, så der vil som vanligt 
være områder for både telte, campingud-
styr, campingpladser og meget andet på 
messen.

I Herning, hvor messecentret atter afhol-
der sin store ”“Ferie for Alle” måneden ef-
ter, bliver der til gengæld mulighed for at 
opleve alle de nye modeller.

“Messen i Herning er med sine 37.000 
kvadratmeter landets største, og her vil 
man opleve alt det nye og spændende – alt 
hvad man kan drømme om,” siger Torben 
Hansen og tilføjer:

“Der er altså tale om to vidt forskellige 
typer udstillinger, men der er alt, hvad hjer-
tet begærer for såvel den garvede campist 
som den nysgerrige, der lige skal se, hvad 
naboen går så meget op i.”

Set på campingbranchen.dk

Salget af campingvogne 
STIGER STADIG

Det er ingen hemmelighed, at camping-
branchen i 2009 oplevede en nedtur. Al-
ligevel er Camping Branchens Formand 
optimistisk før vinterens to store camping-
messer i København og Herning. Det går 
nemlig fremad trods krise.

“Vi har i hele det sidste årti oplevet kon-
stant fremgang på salget af campingvogne. 
Og efter 2004 tog det rigtig fart. Med op-
bremsningen i 2009 er vi bare kommet ned 
på niveauet for 2004. Og dengang var vi 
meget tilfredse”, siger Camping Branchens 
formand, Torben Hansen og fortsætter:

“Salget stiger stadig. For et år siden 
sagde statistikken, at der var 140.000 ind-
registrerede campingvogne i Danmark. Jeg 
tror, at vi når op på omkring 144.000, når 
statistikken er gjort op.”

Torben Hansen bygger sin optimisme for 
det kommende år på lavere renter, skatte-
lettelser og det faktum, at det økonomiske 
katastrofeår ikke blev … så ringe endda.

“Jeg tror på, at camping fortsætter sin 
fremgang herhjemme. Men vi skal som for-
handlere regulere vores indkøbspolitik ef-
ter de økonomiske vilkår. Det betød sidste 
forår, hvor vi som altid kort efter vintermes-
serne skulle bestille 2010-modellerne, at 
vi nøjedes med at købe de nødvendige 
demo-vogne. Der står altså ikke mange af 
de nye modeller på lager,” siger branche-
formanden.

Det betyder til gengæld for campister, 
som vil have det absolut nyeste på marke-
det, at de skal være tidligt ude. Er model-
len ikke på lager, skal den bestilles fra fa-
brikken, og det tager sin tid. Skal vognen 
være leveret og klar inden sommerferien, 
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TAASINGE · 5700 SVENDBORG
Besøg os eller ring på  

www.62225384.dk
CC@SYDFYNSMAIL.DK

SAMARBEJDSPLADS 10%
Ligger smukt i det sydfynske ø-hav

FREDERIKSHAVN/GØTEBORG TUR/RETUR

Bil + camp. Husbil 

Periode Udrejse Hjemrejse  + 5 pers. + 5 pers.

1/1 - 26/6 +
23/8 - 31/12

kl. 03.45, 07.15, 
11.50, 14.00
(tir, ons, tor, fre, lør)

kl. 02.10, 08.00, 
09.00 + 16.00 
(tir, ons, tor)
kl. 16.00 (lør, søn)
kl. 18.45 (søn)

1.750,- 1.450,-

27/6 - 22/8 kl. 03.45, 11.50, 
14.00, 02.00 
(tir, ons, tor, fre)

kl. 08.00, 09.00  
(tir, ons, tor)
kl. 23.55 
(søn, man, tir, ons)

1.850 1.550,-

GRENÅ/VARBERG TUR/RETUR

Bil + camp. Husbil 

Periode Udrejse Hjemrejse  + 5 pers. + 5 pers.

4/1 - 1/7+
16/8-22/12

kl. 14.25 (man, tir, 
ons, tor, fre, lør, søn)

kl. 08.15, 19.40 
(ma, tir, ons, tor, fre)

1.750,- 1.450,-

2/7 - 15/8 kl. 13.15 
(søn, man, tir, ons, fre)

kl. 08.05, 18.35 
(søn, 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.
Ekspeditionsgebyr kr. 100,- . Ved bestilling på www.stenaline.dk kr. 0,-
Medlemskort til DCK fremvises ved ombordkørsel.

Færgerabatter 2010!
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Iversen, teatertos-
set mikrospejderleder.

Set i Melfar Posten 
den 9. december 2009

Red.

En campingforening fra Dansk Caravan 
Klub, kreds Fyn mangler både nissefar, 
nissemor og en masse nissebørn. Eng 
spejderleder fra 1. Melfar Skov Division 
mangler et sted, hvor mikrospejderne 
kan vise alle de gode gammeldags ju-
ledanse, de har øvet sig på, og et par 
teatertossede piger fra Middelfart 
Amatørteater mangler et sted at ud-
folde sig.

Hvad gør man så?
På forunderlig vis går alt op i en hø-
jere enhed. Nissefar og nissemor 
mødte op i campingforeningen med 
12 livlige nissebørn, der alle var 
mere end 600 år gamle. Dette blev 
til stor fornøjelse for både unge og 
gammel i campingforeningen.

Der blev danset så sveden løb 
af nissefars pande og det store 
nisseskæg blev helt vådt. Nis-
semor blev om muligt endnu 
mere rød i kinderne, end hun 
var, da vi kom, og alle nisse-
børnene dansede så det var 
en fryd for øjet.

Dansk Caravan Klub, kreds 
Fyn trakterede så med store godteposer til 
børnene og æbleskiver til alle.

– Det kan kun anbefales at gå ud i byen 
og finde en anden forening, hvis man mang-
ler noget, for der er garanteret nogen, der 
lige har det, vi andre mangler, siger Jette 

Iversen, teatertos-

nsk Caravan
åde nissefar,,

ssebørn. Engg 
kov Divisionn 
rospejdernee 
meldags ju--
 og et parr 
Middelfartt 
ed at ud--

i en hø-
ssemor 
n med
le var 
e blev 
ge og
.
løb
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godteposer til
e.

Spejdere og campingfolk 
julede sammen
Festligt foreningssamarbejde for voksne og børn i Middelfart
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201020220
HUSKE LISTEN

KREDS SJÆLLAND:
Formand:  Leif Hansson

2670 Greve

Tlf. 2672 1901

e-mail: sjaelland@dck.dk.

2010

05.02 . 07.02...........“Mænd” og mad stævne, 

Top Camp Feddet

12.03 - 14.03 .............Kredsgeneralforsamling

16.04 - 18.04 ..........................................O-løb

12.05 - 16.05 ...........................Forårsmanøvre, 

Frederiksværk havn

03.09 - 05.09 .............................Fugleskydning

01.10 - 03.10 ............................. Bankostævne

05.11 - 07.11 ............ Manøvrestævne, Tisvilde

26.11 - 28.11 .................................Julestævne

KREDS JYLLAND:
Formand:  Jørn Jacobsen

Truevej 23, True, 9550 Mariager

Tlf. 4831 8867 eller 2144 4301 

e-mail: jylland@dck.dk

2010

05.02 - 07.02 ................Hattefest, Nr. Kollund

26.02 - 14.02 ................ Ferie for alle, Herning

12.03 - 14.03 ............................... Ministævne

12.03 - 14.03 .. Kredsgeneralforsamling, Ølgod

16.04 - 18.04 ....................... O-løb, Midtjylland

12.05 - 16.05 .....Kr. Himmelfartsstævne, Tolne

21.05 - 24.05 ..... DNS 40 Års jubilæum, Sindal

21.05 - 24.05 ................. Fiskestævne, Lundby

LANDSSTÆVNER OG 
UDLANDSTURE
2010

29.04 - 02.05 ...............Landsstævne Sjælland

21.05 - 24.05 ............D. T. Pinsetræf, Tyskland

11.06 - 18.06 .............. Forrally FICC i Kroatien

18.06 - 20.06 ............... Kieler Wocke D.T., Kiel

18.06 - 25.06 ......................F.I.C.C. i Kroatien 

11.07 - 17.07 ............................NCT i Sverige

11.09 - 18.09 ....................... Nordisk høsttræf

05.11 - 07.11 ...........Stiftungfest D.T., Nordtoft

KREDS FYN:

Formand:  Flemming Wænnerstrøm

Lyøvænget 68, 5500 Middelfart

e-mail: fyn@dck.dk

Tlf. 6441 4468/2081 9468

2010

12.02 - 14.02 .......Kredsgeneralforsamling Fyn 

26.03 - 28.03 ...................Fødselsdagsstævne

31.03 - 04.04 ........................... Lang Påsketur

09.04 - 11.04 .............Manøvrestævne Odense

13.05 - 16.05 ............. Kr. Himmelfartsstævne,

04.06 - 06.06 ............................Fugleskydning

06.08 - 08.08 ........................Petanquestævne

26.11 - 28.11 ................................Julestævne
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28.05 - 30.05 .........Bondegårdstræf, Fjerritslev

04.06 - 06.06 ............ Cykelstævne, Vilsted sø

13.08 - 15.08 ............................Fugleskydning

27.08 - 29.08 .....................Manøvre/Høstfest, 

Hessellund/Karup

03.09 - 05.09 ...................Dragefestival, Rømø

10.09 - 12.09 ............... Halmfyrstræf, Solbjerg

01.10 - 03.10 ...................... Safaritræf, Struer

08.10 - 10.10 .......... “Gefechtstand”, Silkeborg

16.10 - 23.10 ..................... Lang Efterårstur??

05.11 - 07.11 .................................. Ståbanko

03.12 - 05.12 ...............................Julestævne, 

Hesselhus/Silkeborg

10.12 - 12.12. ........... Julefrokost, Kristianshåb

SKAMSTRUP:
 Grydebjergvej 32, Skamstrup

 4440 Mørkøv 

 e-mail: skamstrup@dck.dk

2010

26.02..................... Mini Banko/suppe stævne 

12.02 - 14.02 ..................... Fastelavnsstævne

19.03 - 21.03 ..................Mar Arbejdsweekend 

31.03 - 05.04 ............................ Påskestævne 

09.04 - 11-.02 .............. Spar på energi-stævne

23.04 - 25.04 ........................ Arbejdsweekend 

12.05 - 16.05 ........... Kristi himmelfartsstævne 

21.05 - 24.05 ............................. Pinsestævne 

04.06 - 06.06 ............. Familie cykeltur/grillfest 

20.08 - 22.08 .............................. Sommerfest 

24.09 - 26.09 ............ Heste/Kræmmermarked 

08.10 - 10.10 ........................ Arbejdsweekend 

29.10 - 31.10 ...........Hygge-hobbystævne nr. 3 

12.11 - 14.11 ...........Hygge-hobbystævne nr. 4 

26.11 - 28.11 .................................. Julehygge 

30.12 - 02.01.11 ......................Nytårs Stævne

De med fed markerede stævner kan læses på 

www.dck.dk 

LMC Caravan GmbH & Co. KG · 
Rudolf-Diesel-Str. 4 · D-48336 Sassenberg

Tel. 0 25 83/27-0 · Fax 27-138
www.lmc-caravan.com · contact@lmc-caravan.de

L M C - V I N T E R K O M P E T E N C E

1 - Gulvbelægning 
2 - Aluminiumsvarmeleder
3 - Varmeisolering
4 - Varmerør

1

2

3

4 4

Alde Centralvarme; 
dobbelte bunde i magasi-
ner samt gennemtænkt
luftcirkulation i alle møbler

Eis-Ex 
med fjernindikator

Duocomfort 
inkl. gasregulator

Gulvvarme

Få mere at vide om LMC Artic-vinterpakker Alde og Truma. 
Bestil katalog på www.lmc-caravan.com

Tag med på LMC Vinter

Rally i uge 7 til Østrig. 

Se mere på 

www.lmc-caravan.dk

Kom til Åbent hus 
i weekenden 

den 24. & 25. oktober 
og se alle de 

spændende nyheder.

Sjælland
Østsjællands Camping Center, Solrød Strand, Tlf. 56143355

Bìjè Fritid & Camping, Helsinge, Tlf. 48793110 
Fyn

Sk Caravan, Blommenslyst, Tlf. 65967105 
Faaborg Camping & Fritidscenter, Faaborg, Tlf. 62617105 

Jylland  
Krone Camping, Løgumkloster, Tlf. 74745200 

Christiansfeldt Camping, Christiansfeldt, Tlf. 74562100
Campingcenteret Vejle A/S, Vejle, Tlf. 75857900

Ikast Camping & Fritid, Ikast, Tlf. 97155494
Kronjyllands Camping Center, Randers, Tlf. 86428694

Løgstør Caravan, Løgstør, Tlf. 98673093
Brønderslev Caravan, Brønderslev, Tlf. 98822875

Min verden

1 - Vandtank
2 - Isolering
3 - Varmluftcirkulation

1

2

3

Spildevandstank
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snowboy lux

VINTERTELT I LUKSUSKLASSEN
· Vintertelt i topklasse
·  Polyester/PVC (rengøringsvenligt)
· Dør i begge gavle
· Udluftning med lynlåslukke
· Stærk stangkonstruktion

Flere og flere opdager, at vinter-
camping er en rigtig dejlig ferieform 
– måske den bedste. Men det stiller 
også store krav til det udstyr, man 
medbringer.

Kraftige materialer, en speciel tag-
hældning for minimal sneophobning 
samt ekstra bred, udvendig lækant, 
et stærkt stålstel, fleksibel pløkning 
og vinduesfolie, som kan tåle eks-
treme frostgrader gør, at Isabellas 
vinterfortelt Snowboy Lux står distan-
cen – selv i en kraftig snestorm.

Den specielle taghældning gør, 
at sne lettere glider af. Man 
undgår derved den hårde be-
lastning på konstruktionen, som 
store mængder sne kan være.

Isabella A/S · Isabellahøj 3 · 7100 Vejle
For henvisning til nærmeste forhaandler: 
tlf. 75 82 07 55 · info@isabella.net · www.isabella.net
Medlem af Camping Branchen.

• Bundmål: 240 x 180 cm

• Stativ: Zinox stålrør

Den ekstra brede, udvendige lækant 
er perfekt til snerige områder. Sneen 
lægger sig på græskanten og lukker 
derved af for træk ind til teltet.


