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FORSIDEBILLEDE: Assens Marina

HUSK!!!HUSK!!!

Det er nu, der virkelig er for-
andringer at se i naturen.

Blomsterne står snart i de-
res fulde flor.

Der er også forandringer i 
DCK. Efter kredsgeneralfor-
samlinger i marts, hvor de tre 
kredse afholdt deres general-
forsamlinger med diverse ud-
skiftninger i bestyrelserne, skal det lige siges, at 
det ikke i alle kredse gik nemt at få diverse plad-
ser besat. I en enkelt kreds er der nu nedsat et 
udvalg til at varetage/undersøge mulighederne for 
kredsens overlevelse, så kom nu frem og hjælp 
dem.

Kære DCK’ere! I er mange, der nyder godt af de få 
frivillige, som yder en kæmpe indsats – kom dog 
og hjælp. Det er sammen, vi skaber glæden for 
vores fælles interesse – camping.

I det sidste Appen-Dix nr. 4 er der en oversigt over 
samarbejdspladser.

Besøg disse, hvis det er muligt. Det være ved 
stævner eller som privat familie, støt op om disse 
pladser – de støtter os.

Appen-Dix! – Vores redaktør mangler altid lidt aktu-
elt stof, måske et lille husråd, det kunne også 
være af teknisk karakter, et lille fif til glæde for 
andre, gode oplevelser er god medicin. Vi er 
mange læsere, der glæder os til det nye nummer 
kommer, og gode oplevelser læses altid med stor 
interesse.

På gensyn den 9. maj i Ulfborg til Landsstævne 
med Landsgeneralforsamling.

– for folk på farten – hele året 

Med venlig campinghilsen
Børge Jensen, formand

MAJ  – skovene springer ud 
og alt bliver grønt
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41. Dansk-Tysk pinsestævne 
Den 29. maj – 1. juni

Mandag den 1. juni
Kl. 10:00: Standerstrygning – farvel og 
tak for i år

Drikkevare kan købes til meget rimelige pri-
ser. Medbragt øl og vin er tilladt.

Priser 
Pr. enhed, 2 personer  kr. 875,-
(Franskbrød, grillstegt pattegris, grillet rul-
lesteg og kylling, erindringsgave, happy 
hour og overnatning + el til ladning)
Enlige  kr. 675,-
Ekstra kuvert  kr. 220,-
Børn 0-6 år  gratis
Børn 6-15 år  kr. 110,-

Sidste tilmelding den 15. maj 2009

DCK 2565 Ingrid og Karl Chr. Larsen 
2041 4057/2134 6125

DCK 2434 Joan og Eric Abrahamsen 
2032 8714/2014 8714

Først efter kl. 17:00

Kristianshåb Camping
Kristianshåbvej 5

6372 Bylderup-Bov

Fredag den 29. maj
Kl. 15:00: Ankomst tilmelding og betaling
Kl. 20:00: Velkomstdrink Happy Hour

Lørdag den 30. maj
Kl.  8:00: Franskbrød kan afhentes
Kl.  9:30: Standerhejsning
Kl. 10:15: Evt. fælles tur til Tønder
Kl. 12:30: Langbord for de, som er 
hjemme.
Kl. 19:00: Festaften med grillstegt patte-
gris med tilbehør
Kl. 24:00: Festaften slut

Søndag den 31. maj
Vi sover længe, så vi er friske til pinselang-
bordet.
Kl. ca. 12:00: Pinselangbord
Kl. 15:00: Evt. Spil og leg for alle
Kl. 19:00: Grillet rullesteg og ¼ kyllinger 
m/tilbehør. Og så ellers ren hygge

Landsstyrelsen har, i samarbejde med 
centerchefen Leif Carøe, besluttet at gøre 
dette års Landsstævne endnu mere attrak-
tivt omkring festaftnen lørdag.

Ekstra til alle deltagere i Landsstævnet:
•  Den første flaske vin til festaftnen kan 

købes for kr. 75,-

Ekstra ved Landsstævnet 2009 i Ulfborg!
(se hele det omfangsrige program i Appen-Dix nr. 4/2009 eller på www.dck.dk) 

•  Kl. 24:00, når festaftnen slutter, serveres 
der en lækker aspargessuppe med kød-
boller og flutes uden yderligere betaling.

Måtte dette tiltag være med til, at endnu 
flere overvejer og efterfølgende tilmelder 
sig det årlige møde.

På gensyn i Ulfborg
Arrangørerne Kreds Jylland
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41. Kieler Woche
Den 19.-21. juni

Søndag den 21. juni:
Kl.  7:30: Morgenbrød afhentes
Kl. 10:00: Standerstrygning

Deltagergebyr
Pr. enhed euro 42,-
Enlige euro 37,-
Ekstra person euro 14,-

Tilmelding senest den 26. maj 2009

 DCK 2565 DCK 2434 
 Ingrid og Karl Chr. Joan og Eric
 Larsen Abramsen
 2041 4057 2014 8714
 2134 6125 2032 8714
 
Kørselvejledning
500 m før slutning af A 215/A210 køres 
i retning Eckernførde-Universistat på vej B 
76. Drej ved 3. afkørsel retning Universitat 
på B 76. Drej til venstre i lyskurve nr. 2 ind 
på Poul-Fusstrase. Forsæt lige ud til en fir-
kantet rundkørsel. Her forsættes lige over 
ad Kosterallee. Pladsen ligger på venstre 
side. Der vil være A.D.A.C vejvisere.

Vi i DCK, er igen blevet inviteret af vores 
venner fra Slesvig-Holsten A.D.A.C.

En kort beskrivelse af pladsen for dem, 
der ikke har deltaget før: Pladsen er en bro-
lagt båd- og p-plads, der ligger lige bag en 
sejlsportsklub, hvor vi må bruge deres faci-
liteter, toilet og bad. Afstand til kajkanten 
er ca. 200 m.

Foreløbig program
Fredag den 19. juni: Ankomst
Kl. 14:00 - ?: Stævneindbetalling
Kl. 18:00: Musikalsk underholdning – grill-
pølser og øl kan købes
Kl. 19:00: Standerhejsning velkomst – for-
sættelse af underholdning

Lørdag den 20. juni: 
Kl. 7:30: Morgenbrød afhentes
Kl. 9:00: Stort regatta – dagen på egen 
hånd
Kl. 17:30: For de, der har lyst, er der af-
gang med bus til 41. åbning af Kielerugen
Kl. 18:00: Øl og pølsebod åbner, og vi hyg-
ger os. De, som har mere energi, kan gå en 
tur langs med kajen, som er oplyst og fuld 
af liv og underholdning

2009
Husk tilmelding til Nordisk Camping Træf! 
Tilmeldingsblanket findes på www.dck.dk

4



KABE er den ultimative helårsvogn for dig, der værdsætter kvalitet i tilværelsen. Også når du 
holder ferie i din campingvogn. Alt går op i en højere enhed: Der er varmt og lunt inde, når det er
koldt ude. Og køligt inde, når det er varmt ude. Det, der møder øjet, er lige så velgørende - både
inde og ude. Et klassisk eller moderne miljø - tekstil eller læder. Valget er dit! 

Vil du vide mere, så gå ind på www.campingroyal.dk - eller spørg en af de stolte KABE-ejere, 
der har gjort KABE til Danmarks mest købte helårsvogn de sidste 11 år i træk.

E L S K E R  A L L E  Å R S T I D E R

FORHANDLERE:  

Flere fordele end i banken

Aabybro Camping & Fritid 9824 4800
Bije Fritid & Camping, Helsinge 4879 3110
Biler og Campingvogne Stenseby; Bornholm 5648 8365
Campinggaarden, Ormslev, Viby J 8628 3566
Camping & Fritid Fyn, Odense 6597 2040

Camping & Fritidscenter Horsens A/S 7575 7174
Camping-specialisten.dk, Herning 9712 5366
Caravan Centret, Nr. Alslev, Lolland 5445 7879
Lunderskov Camping 7558 5400
NH Camping, Rødekro 7466 2363

PJ Caravan, Roskilde 4675 7129
Slagelse Camping og Fritid 5570 0020
Top Camping, Køge 5665 4272
Vestjysk Camping Center, Holstebro 9743 2211

Camping Royal
Kvalitet kombineret med generøsitet

www.kabe.dk – hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbreve

- vi bestræber os lidt mere



KVINDEMANØVRE
Den 5.-7. juni

Stævnegebyr er kr. 130,-, som dækker 
overnatning og 1 brød søndag morgen. 
Stævnegebyret skal indbetales på kred-
sens konto i Nordea, reg. nr. 2267, kon-
tonr. 8970789155 mærket med navn, 
DCK nr. og kvindemanøvre. 

Da der er masser af plads, er stævnet 
åbent for alle, også selv om man ikke øn-
sker at køre. 

Evt. spørgsmål vedr. stævnet bedes ret-
tes til instruktør Niels Døssing, mail: niels@
shibahuset.dk eller tlf. 2633 1869.

Tilmelding senest den 31. maj 2009 til:

DCK 1331 Henriette Knudsen
Tlf. 4871 1024

eller på www.dck.dk

Så er det igen tid til kvindemanøvre, denne 
gang er det i:

Farum Sten og Grus
Stensøvej 2
3540 Lynge

Som de andre år gælder det, at under 
manøvrekørslen er det kun damerne, der 
er på/ved banen sammen med instruktø-
rerne. Mændene kan evt. gå over og fiske 
i Put&Take søen på den anden side af ve-
jen.

Der er ingen mulighed for strøm, vand 
eller wc/bad, så denne gang får vi virkelig 
brugt vores vogne, evt. brug af generator 
skal ske i det tidsrum, som manøvrekørs-
len finder sted. 

Indkørsel fredag er først efter kl. 18, da 
vi skal have de sidste lastbiler ud af grus-
graven, før vi kan komme til.

R
eb

ild
 Bakker – Rold Skov – åben hele året!

tlf. 9839 1110
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Stævne på Tolne Camping 
I tiden fra den 20.-24. maj

Traditionen tro holder vi stævne på Tolne 
Camping i Kr. Himmelfartsferien.

Tolne Bakker Camping
Stenderupvej 46, Tolne

9870 Sindal

Med Helstegt Pattegris og underholdning 
af Kurt og to andre.

Ankomst onsdag og torsdag. 
Standerhejsning torsdag kl. 09:30.
Derefter er der mulighed for at køre til 

Sindal marked hvor der serveres sildema-
der fra kl. 11:00. Der er et stort marked 
hvert år i Kr. Himmelfart ferien

Fredag kører og går vi en tur i den flotte 
natur i området, og måske griller vi ude i 
skoven. Så det vil være en god ide og have 
pølser med på turen.

Lørdag vil DCK 2854 Eigil Bach komme 
og lave helstegt pattegris til os, og det vil 
koste kr. 40,- pr. næse. Man skal selv med-
bringe tilbehøret. Her får pladsens øvrige 
gæster, tilbudt at kunne købe kødet på lige 
fod med vi andre. 

Standerstrygning vil foregå søndag kl. 
11:00.

Stævnegebyr  kr. 20,- 
Overnatning pladsens nomal pris - 15%

HUSK der kan kun betales med kontanter.

Sidste tilmelding til stævnet den 10. maj

DCK 750 DCK 2822  DCK 2638
Ruth & Jacob Lilly & Niels J. Ilse & Erik
Kjærsgaard  Haastrup Frank
9712 6597 9821 3258  8611 4288 

Ørneredevej 35 . DK-8270 Højbjerg . 86 27 02 07
www.camping-blommehaven.dk . www.dcu.dk

Pladsen er åben i perioden: 24. marts - 21. oktober 2007

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

www.gronninghoved.dk · info@gronninghoved.dk
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Pinse- og fiskestævne i Lundby
Den 29. maj – den 1. juni

Husk fugleskydning
Den 5.-7. juni

Pladsen ligger mellem Nibe og Løgstør, den 
nøjagtige adresse er:

Himmerlands Fiskepark og Camping
Halkærvej 179, Lundby

9240 Nibe

Fredag: Ankomst
Lørdag: Fiskekonkurrence fra kl. 9:15-? i 
lille sø
Kl. 18:00: Vi tager grillen frem og ca. kl. 
20:00 er der uddeling af præmier og van-
drepokal. Der er præmie til alle børn
Søndag kl. 10:00: Kører vi en tur i Himmer-
lands flotte natur. 
Ca. Kl. 13:00: Pinsefrokost – derefter fi-
sker vi i den lille sø for et lille beløb
Lørdag kl. 9:00: Standerhejsning

Mandag kl. 10:00: Standerstrygning

Stævnegebyr + overnatning 3 døgn og lille 
franskbrød lørdag og søndag samt fiskeri i 
lille sø lørdag:
Campingvogn og 1 person kr. 290,-
Campingvogn og 2 personer  kr. 450,- 
Pr. barn til 14. år kr.  90,-

Tilmelding senest den 25. maj

DCK 750
Ruth og Jacob Kjærsgaard 

Tlf. 9712 6597

DCK 2822
Lilly og Niels Jørgen Haastrup 

Tlf. 9821 3258

Fugleskydning afholdes på Trelle Næs 
Camping ved Fredericia. Mere i næste nr. 
af Appen-Dix. Se også www.dck.dk

Gerne tilmelding nu til:
 DCK 2016 DCK 2640
 Jørn Jakobsen Helge Poulsen
 Tlf. 4831 8867 Tlf. 8692 8134

8



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 
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Se det store Kabe-udvalg i Køge og Roskilde

Se mere på 

www.pj-caravan.dk og

www.topcamping.dk

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
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SÅ TA’R VI  CYKLERNE FREM
Den 12.-14. juni

an. Selvfølgelig holder vi pauser undervejs, 
og i Sønderho vil der være tid til at studere 
byen, som er meget idyllisk med bindings-
værkshuse m.v.

Lørdag aften vil vi lave en lille smags-
prøve til alle med en ret, som stammer fra 
Fanø. Vi stiller en stor grill til rådighed, så I 
skal bare komme med det, I iøvrigt vil spise 
og drikke. Der er udendørs swimmingpool, 
opvarmet med solpaneler, hvis det kan fri-
ste jer.

Program udleveres ved ankomsten.
Standerhejsning lørdag kl. 8:30 og stan-

derstrygning søndag ca. kl. 10:30.

Overnatningspris pr. nat inkl. el og 
bad for 2 voksne  kr. 130,-
Ekstra voksen  kr.  60,-
Børn (1-11 år)  kr.  42,-
Stævnegebyr pr. person  kr.  75,-
som dækker færgeoverfart retur inkl. cy-
kel, samt smagsprøve m.v. og grill.

Sidste tilmelding den 7. juni til

DCK 2560
Anni og Wagn Tornbo

Tlf. 3013 8963, tornbo@esenet.dk

Årets cykeltur foregår på Fanø, og vi skal 
bo i Esbjerg på:

Ådalens Camping
Gudenåvej 20

6710 Esbjerg V

Vi mødes på campingpladsen fredag, og 
lørdag går turen til Fanø på cykel, med 
egen mad og drikke samt gåpåmod. Turen 
foregår langs diget til færgen, ca. 8 km. 
Herfra sejler vi til øen, hvor vi cykler ca. 26 
km i alt. Vi tager turen langs stranden den 
ene vej, og cykelstien den anden vej. 

Undervejs spiser vi på en skovlegeplads. 
Turen er uden bakker og kan klares af alle 
med nogenlunde kondition, så kom bare 

KØB - SALG - BYTTE
10.000 kvm med nye og brugte campingvogne 
samt autocampere - Værksted, telte, tilbehør m.v.

Åbent alle ugensdage!

www.cars-caravans.dkwww.cars-caravans.dk
Hovedvejen 19 - Middelfart - Tlf. 64 400 390

(Fyn og Trekantsområdets campingforhandler)
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Ekstra pladser til Fælles Nordisk Høsttræf 
2009 i Wien.

Da der har været en overvældende inte-
resse for at deltage i det Fælles Nordiske 
Høsttræf i Wien i uge 38, er det lykkedes 
os at skaffe nogle ekstra pladser til turen.

Hvis du vil med, skal du hurtigst muligt 
indbetale stævnegebyret på kr. 3.000,- på 
DCK’s konto: 2267 8478481773, mrk. 
medlemsnr. og “Høsttræf 2009”. 

Man er først tilmeldt, når stævnegebyret er 
indbetalt.

Fordelingen sker efter princippet: “Først 
til mølle”.

I øvrigt henvises til artiklen om stævnet 
i Appen-Dix nr. 4.

 Med venlig hilsen
DCK 1254 Inger & Jørgen Friis

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

25 EKSTR A PLADSER
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Kredsgeneralforsamling  
AFVIKLET MED DANS OG BOLDSPILD

Kreds Sjælland havde en forrygende kreds-
generalforsamling, der blev afviklet i en fin 
atmosfære. Der blev stillet spørgsmål og 
givet svar i en lind strøm. Det er med til at 
give generalforsamlingen indhold og værd 
at overværer. Der har været rejst kritik mod 
bestyrelsen fra et landstyrelsesmedlem. 
De emner blev diskuteret og bestyrelsen 
gik ud af debatten med et skulderklap. Det 
er vi i bestyrelsen rigtig glade for.

Den del af bestyrelsen, som var på valg, 
blev genvalgt, dertil blev Susanne Demant 
valgt til 2. suppleant.

For de medlemmer, der havde valgt at 
deltage i weekenden, blev det noget af en 
oplevelse. Standerhejsningen var ved 
denne lejlighed arrangeret indendørs, men 
det var der en årsag til. Efter flaget var gået 
til tops, var der boldspild i hallen. Jeg skal 
love for, der blev gået til den under stor ju-
bel. Lørdag eftermiddag var der linedans.

Efter vi havde fået lidt godt at spise om 
aftenen til fin diner musik, var der budt op 
til dans. Denne aften var der ikke mange 
bænkevarmere, alle var på gulvet til en mu-
sik, vi alle kunne deltage i. Musikken skulle 

stoppe kl. 24:00, men da vi fortsatte med 
at danse, ja så forsatte han til klokken var 
næsten 01:00.

Søndag morgen var standeren blevet 
rejst uden for så vi kunne sænke flaget kl. 
12:30.

Absolut noget senere end sædvanligt, 
tanken var, at alle skulle havde mulighed 
for at benytte de mange tilbud i hallerne.

Vejret var regnfuldt, så mange valgte at 
køre tidligt hjem. Standerstrygningen blev 
således klaret i stilhed. Det må siges at 
være i orden i den givne situation.

Det var godt nok ærgerligt, at ikke flere 
havde fundet vej til den dejlige weekend.

Bestyrelsen

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

Månedens vise ord 

Livets tragedie er ikke, at det slut-

ter så tidligt, men at vi begynder 

det så sent.

Richard L. Evans
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Laserudmåling af campingvogn/trailer
Aksel, trækstang og chassis
er din og familiens sikkerhed når i kører.
Er din campingvogn eller trailer
hård ved dækkene?

Hvis ja -
så er
løsningen
her...

Rekvirer brochure

Hirsevej 23-25 • Industri Syd • 6100 Haderslev
Tlf. 74 52 11 48 • Fax 74 52 11 46

Specialfabrik for renovering af chassis og undervognskomponenter

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

Vidste du?

I luften er det vandrefalken, der kan 
dykke med over 300 km/timen.

Til lands har den afrikanske struds re-
korden med omkring 60 km/timen.

Denne løbehastighed kan de store, 
tunge fugle endda opretholde i hen mod 
en halv time.

Hvilken fugl er den 
hurtigste i verden?

46
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Mine forældre!
Min far vil for nogle være et kendt navn,  
Per Magnusson, en ildsjæl i DCK i 70’erne. 
Min barndom har i lange perioder været et 
liv i en campingvogn – ikke noget med telt,  
næh campingvogn og den første var en øst-
tysk vogn ved navn Nakatus – grim som et 
ondt år og meget sparsomt indrettet uden 
køleskab, toilet, centralvarme, faste opred-
ninger og den slags luksus. Denne østty-
ske skønheds åbenbaring blev efterfulgt af 
mange andre mærker, Sprite, MKP, Funder, 
Kabe og Tabbert. Det er blevet til utallige 
campingture på kryds og tværs af Europa 
og mest i Norden. Et hav af campingplad-
ser er blevet besøgt, og når ikke vi var på 

farten (eller far på arbejde), læste far Ap-
pen-Dix eller havde møde med DCK’ere.

2006 – min familie
Med vores egen campingvogn på krogen i 
2006 – meldte der sig nye tanker – hvilke 
pladser var det nu, jeg havde besøgt som 
barn? Der meldte sig også en trang til at 
finde ud af, hvad det var, der havde opta-
get min far så meget dengang i 70’erne.  
Skulle min kone og jeg også være med i 
en klub? – Det sidste måtte vente, var vi 
enige om, der var så mange andre ting, der 
optog os.

Første stop blev en tur til Ivö, CC’s plads 
i Söndremark. Jeg har været her mange 

gange i min barndom. 
Marianne blev helt vild 
med stedet og fik her 
sin debut i en sauna + 
90 grader – derefter i 
søen med temperatu-
rer på ÷2 grader.

Vi mødte flere af de 
ældre CC’er, som hu-
skede min far og 
straks hev fotoalbums 
frem og ivrigt fortalte 
om tiden dengang i 
70erne. Jeg fik her be-
kræftet, at min far 
havde været forgangs-
mand for de første mø-

HJUL SPORE T

Marianne på Ivö.
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gammel, og min mor, Kiki, lever i bedste 
velgående og er i dag 81 år gammel. Des-
værre er min fars DCK arkiv smidt ud.

2008 – som medlem DCK 2312
Ellen Hyslop’s jubilæumsindlæg i Appen-
Dix, en gennemgang af klubbens tilblivelse 
og virke gennem 50 år, vækkede endnu 
nogle minder fra min barndom. Ellen’s navn 
husker jeg fra de møder, min far havde 
hjemme hos os i privaten. At jeg nu kunne 
læse og få bekræftet, at der stadigvæk var 
personer i klubben fra dengang, som kunne 
huske min far, var lidt spændende. Selvom 
jeg ikke var ret gammel og dengang i øvrigt 
ikke interesserede mig for min fars gerning 
i klubben, så husker jeg Ellen som en ivrig 
og engageret person, der på en meget be-
stemt og myndig måde varetog sin gerning 
i DCK. Jeg var fast besluttet på, at indhente 
flere oplysninger om min far’s tid i DCK og 
sendte Ellen en mail, hvori jeg roste hende 
for det enorme arbejde, hun havde lagt i 
at sikre en skriftlig beretning om klubben’s 
virke og dets mange ildsjæle, samt om det 
var muligt at frembringe materiale fra tiden 
i 70’erne. Materialet fra dengang er des-
værre ikke bevaret og meget af den viden, 

der mellem CC og DCK samt påsketræf på 
Ivö og på Sjælland – lidt spændende at stå 
her så mange år efter, og i en helt anden 
tid! Efterfølgende er det blevet til flere ture 
til Ivö, senest i januar i år. Jeg husker, at 
min far holdt meget af 
at være sammen med 
CC’erne. Marianne og 
jeg har da også besøgt 
flere CC pladser siden 
– senest i efteråret på 
turne rundt i Sverige, 
Stockholm (Mista) – 
Örebro (Ånnaboda) og 
Gnosjö (Välorna) alle 
steder flinke folk.

Nu hører det med til 
historien, at min far 
døde i 1997 – 63 år 

Michael får en snak om sin far.

Sauna på Ivö.
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jeg efterspurgte, fandtes kun blandt de nu-
værende medlemmers egne erfaringer og 
oplevelser.

Per, er du søn af... Yep! Din far var en 
god formand og han fik mig med ind i kreds-
bestyrelsen, kom det opløftet fra Leif Hans-
son ved vores første DCK træf, og han fort-
satte – er du klar over, at din far var den 
første, som købte en Kabe i klubben og 
hjemtog den direkte fra fabrikken? – Nej,  
det var jeg ikke, men jeg husker en tur til 
Kabe fabrikken i Tenhult midt på vinteren, 
hvor vi gled i grøften. Vejene op gennem de 
svenske skove var mange steder spejl-
blanke og isglatte, men gudskelov skete 
der ingen personskade. Min mor har efter-
følgende bekræftet historien og kunne til-
føje, at vi blev inviteret til at spise en god 
frokost med direktør Gustavsson på Kabe 
fabrikken, da det vist nok var en af de før-
ste Kabe vogne der skulle til Danmark.

 

Familien Magnussons campingvogn.

Hjulsporet
Kabe vogne – jah... på det punkt har jeg 
ikke fulgt min fars hjulspor og dog, og al-
ligevel Cabby, den er jo trods alt svensk.

Vores første træf med DCK kan du læse 
om et andetsteds i bladet. Jeg er glad for, 
at jeg nu er medlem af den klub, der betød 
så meget for min far. Marianne og jeg ser 
frem til mange gode timer, træf og ture i 
samvær med nye og ældre DCK’er – og 
hvem ved – måske er der endnu en derude, 
som husker mine forældre.

Mange campinghilsner

DCK 2312 
Michael Magnusson

Nexø
michaelmagnusson@live.dk
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Campingpladsanmeldelse

Hytter med bad og wc: 
4-senge:  650 kr/nat og 4.450 kr/uge
6-senge:  700 kr/nat og 4.800 kr/uge

Antal pladser: 
49 med eludtag

Hytter: 
5 hytter
2 hytter med bad
3 hytter uden

Pladsen er god til grupper og børn. Des-
uden er den handikapvenlig.
 
Kontakt til pladsen
Revsands Familjecamping
c/o Margareta & Lennart Rehnström
68193 Kristinehamn
tel 0550-530 26

Red.

Camping Kristinehamn
En hyggelig familiecamping som ligger ved 
Vänern. På området findes café, butik, le-
geplads, sandstrand og 49 el-pladser. Der 
er ikke TV. 

Handikapinformation:
RWC, rullestolsrampe til 4-baderum

Kørselsvejledning:
Fr. Kristinehamn Rv26 syd mod Mariestad. 
Ved skilt Revsand, sving til højre. Kør til 
næste Revsandskilt peger ind til højre (ca. 
9 km).

Priser:
Campingafgift 140 kr/døgn
Elafgift 35 kr/døgn
Hytter: 350-700 kr/døgn

Adresse:  Revsands Familjecamp
681 93 KRISTINEHAMN

Tlf. i højsæson: 0550-530 26
Tlf. i lavsæson:  0550-532 82, 

530 40
Åben:  1. maj – 15. september
Gruppe Bottrop

Revsands Revsands FAMILIECAMPING

Revsands Familiecamping
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PÅSKEN 2009 

Det spørgsmål stillede vi os selv for nogen 
tid siden, da meget har været prøvet og 
ikke fordi turene til Paris og Fur ikke var 
et godt bud, besluttede vi alligevel at slå 
nogle forskellige arrangementer sammen, 
således, at “bare” København kunne være 
et godt alternativ.

Beslutningen var taget, og “guiden” den 
bedre halvdel af DCK 699 gik i gang med, 
at undersøge de mange muligheder, der 
findes i denne spændende by. 

Først skulle der findes en passende 
campingplads som udgangspunkt for “jy-
dernes” tur til hovedstaden, valget faldt 
helt naturligt på en af vores samarbejds-

partneres pladser – nemlig Camping Absa-
lon, hvor vi oveni købet kunne betale med 
Campingcheck, der blev godt nok lagt  
“passende” gebyrer til, men stadig et godt 
udgangspunkt for opdagelserne og i pas-
sende afstand til et S-tog – nemlig statio-
nen Brøndbyøster. Campingpladsen hand-
ler med klippekort til S-toget og som en 
rigtig fin service “køber” campingpladsen 
de ubenyttede klip tilbage, så “jyderne” in-
tet spild fik på den del af 
turen.

Vel ankommen til cam-
pingpladsen søndag for-
middag, var første stop 
det imponerende flotte 

Hvor skal campingturen i Påsken 2009 gå hen? 

Operaen. 
Foto: Lars Schmidt
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regent bærer ved særlige lejligheder. Tiden 
går jo og efter en længere gåtur nåede vi 
pludselig Nyhavn, hvor sulten havde taget 
overhånd, hvorfor vi fandt et bord ved ka-
nalen i solskin og fik lidt til ganen. Efter-
følgende gik vi 
tilbage til Chri-
stiania, som vi 
blot var gået 
forbi søndag, 
men som vi 
måtte ind og 
se – en rund-
tur, som bød på meget forskelligartede 
indtryk og absolut et besøg værd – noget 
man skal se.

Onsdagens udflugt 
gik til Amalienborg 
med Amalienborg-
museet, der er ind-
rettet i Christian 
d. Vlll’s palæ og er 
en forsættelse af 
samlingerne på Rosenborg Slot, som viser 
perioden fra ca. 1860 til og med Frederik d. 
lX – 1972. Der var ligeledes en særudstil-
ling om TIARA smykker, alt sammen noget 
vi så, efter en meget spændende guidet 
rundvisning på Bel-etagen, hvor guiden var 
en person med en hi-
storisk baggrundsviden, 
der blev formidlet på 
særdeles levende vis. 
Efter denne rundvisning 
var det blevet tid til at gå 
en tur i Marmorkirken, 

Operahus, hvor vi skulle deltage i en guidet 
rundvisning sidst på dagen.

Vi skulle jo også lige lære lidt af byen at 
kende, så det blev til noget af en gåtur fra 
metroen bl.a. forbi Christiania, inden vi nå-
ede til det første stop. Vi deltog i en gruppe 
med en ung kvindelig meget vidende og en-
gageret guide, som på malerisk, levende 
og ligeledes med en vis ærbødighed for en 
vis Hr. Møller, førte os rundt i dette spe-
cielle, top moderne indrettede og impone-
rende hus, en rundvisning der varede godt 
og vel en time. 

Pludselig var det blevet 
tirsdag, hvor Rosenborg 
Slot var målet for vores 
udflugt. Så efter en tur 
gennem og forbi en bænk 
i Kongens Have nåede 
vi målet, hvor køen alle-

rede ved åbningstid havde en “upassende” 
længde. Vi gik rundt på egen hånd i alle de 
interessante rum med alle de forskellige 
historier og endte naturligvis i “kælderen”, 
hvor vi så 
alle kronju-
velerne og 
ikke mindst 
de sidste 
tre glasmon-
tre, hvor vi 
kunne be-
sigtige de 
“smykker”, 
som vores 
nuværende 

Operaen. Foto: Lars Schmidt

Kongens Have.
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en rundvisning i Folketinget, så de mange 
malerier af statsministre og formænd 
gennem tiderne. Nogle yderst forskellige 
kunstværker, som også her viser deres for-
skelligheder, da de fremkommer ved, at de 
hver især har fået tildelt et beløb, hvorefter 
de selv har bestemt kunstneren. 

Vi så naturligvis den specielle elevator 
og landstingssalen m.m., hvor der udenfor 
sad et meget specielt vægbeslag – det var 
cigarstativet – hvor der førhen stod en 
mand og holdt styr på medlemmernes ciga-
rer ved hjælp af et nummersystem. Det 
blev naturligvis ikke brugt mere, men bibe-
holdt som et sjovt historisk minde. 

Herefter gik turen ned til det underjordi-
ske museum, hvor der blev vist noget af 
Christiansborgs historie, herunder de 
brande, det har været udsat for. Herefter 

når vi til det der nok var turens højdepunkt, 
nemlig Christiansborg Slot, hvor vi skulle 
deltage i rundvisning med en guide, der 
skulle fortælle de 1.200 års historie be-

skrevet på  gobelinerne 
og på bare ca. 50 mi-
nutter.

Denne dame fik sig 
hurtigt talt varm på de 
første af Bjørn Nør-
gårds imponerende, 
meget sigende mester-
værker helt ned til de 
mindste detaljer. Det 
er helt umuligt at be-

efterfulgt af en tur i Holmens Kirke, hvoref-
ter Gl. Strand med fiskerkonen og et krus 
m.m. var målet. På vej op til banegården 
var der lige tid til et besøg på Københavns 

Rådhus, hvor der lige var noget, vi ville tale 
med overborgmesteren om, men hun var 
taget på Påskeferie. Ved lidt frækhed fra 
den anden af de kvindelige deltagere – fru 
DCK 2560 – lykkedes 
det os at få adgang 
til overborgmesterens 
kontor og få en “lille 
privat” rundvisning på 
dele af etagen.     

Torsdagen er i gang 
og Christiansborg er 
målet for denne dag, 
hvor vi startede med 

Holmens Kirke

Christiansborg Slot
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Fredag var til afslapning på campingplad-
sen, hvor vi nød det gode vejr, og så var 
det jo Påske. Vi fik også i dagens løb læst 
i den brochure, vi havde fået udleveret på 
pladsen, og da vi så under seværdigheder, 
kunne vi konstatere, at der kun var nævnt 
en af dem, vi var gået efter. Vi måtte jo med 
glæde konstatere, at København kunne el-
ler rettere kan være mål for flere udflugter 
og måske træf i fremtiden.

Med campinghilsen fra “jyderne” 
i København

2560 Anni og Wagn Tornbo
699 Janne Kroman og Tonni Hansen    

skrive disse kunstværker, selv om hele 
Appen-Dix blev stillet til rådighed. Det viste 
sig også, at guiden brugte næsten to timer 
på disse mesterværker, hvorefter vi pu-
stede lidt ud på egen hånd ved at se resten 
af slottet. Efter et besøg i Christiansborg 
Slotskirke, gik vi over på Højbro Plads, 
hvor vi oplevede lidt af nutidens København 
fra et bord med fire stole og lidt tilbehør.

Christiansborg Slotskirke

Statue af Biskop Absalon på Højbro Plads. Gobelin – Vikingetiden.
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Danskerne
vælger frihed og nærvær – kort sagt camping

Efter en vel overstået “Ferie for Alle” ud-
stilling i Herning Messecenter, hvor ca. 
60.000 besøgende valfartede til de mange 
haller i løbet af weekenden, tegner der sig 
et positivt fremtidsbillede for den danske 
Camping Branche.

– Mange danskere vælger at holde ferie 
i Danmark og for mange startede ferien al-
lerede til Påske, hvor mange nye campister 
camperede for første gang, fortæller for-
mand for Camping Branchen, Torben Han-
sen.

– Mange familier vil i år vælge camping, 
fordi de har opdaget, at de for samme beløb, 
som de bruger på en 2 ugers charterferie, 
kan få deres egen campingvogn, så de kan 
holde ferie de fleste weekender hele året. Og 
netop nu er udvalget af nye og brugte cam-
pingvogne, teltvogne og autocampere, det 
største vi har haft i mange år.

– Takket været de sidste mange gode år, 
er der mange, der har skiftet deres vogne ud 
med nye, så vi har et rigtigt godt ud-
valg i alt fra små lette 
rejsevogne til familie-
vogne med børne-
værelse, til store 
fastligger vogne 
til de familier, 
der ønsker at 
ligge fast på 
en camping-
plads.

Familien hygger sig sammen
Mange danske familier vælger camping-
livets glæder, fordi campinglivet samler 
familien. Når man ankommer til en cam-
pingplads, varer det ikke mange minutter, 
før børnene har fundet legekammerater, 
og når familien skal spise, er hele familien 
samlet omkring spisebordet. Og det er for 
mange en uvant situation, idet mange fami-
lier bærer præg af, at børnene er på deres 
værelser på 1. sal, mens begge forældre 
måske ikke er kommet hjem fra arbejde på 
grund af krævende arbejdsopgaver.

På campingpladsen er familien samlet 
omkring middagsbordet og hele familien 
oplever et nærvær, som man ikke kender 
fra dagligdagen. Og så oplever mange fami-
lier pludselig, at både far, mor og børn, på 
en regnvejrsdag, sidder og hygger sig sam-
men i campingvognen over et spil ludo eller 
Trivial Persuit. 
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pingplads i nærheden af havet, eller må-
ske i nærheden af en attraktion, legeland, 
eller en golfbane. Og ofte har campingplad-
sen selv så mange faciliteter og aktiviteter, 
at mange familier bruger mange af deres 
feriedage på selve pladsen.

Når familien har oplevet området, er det 
bare at hægte campingvognen på krogen 
og sætte kursen mod nye oplevelser.

Red.

Frihed – tæt på naturen 
For de fleste campister er det friheden til 
selv at bestemme farten, som trækker, li-
gesom den naturlige nærhed med naturen 
er et vigtigt aktiv. Med en campingvogn el-
ler teltvogn på krogen kan en dansk familie 
vælge mellem ca. 500 godkendte camping-
pladser i Danmark, som i de fleste tilfælde 
er placeret på de smukkeste steder, hvor 
man nu om dage aldrig ville få tilladelse til 
at opføre en campingplads, eller overnatte 
i sin campingvogn. Mange vælger en cam-
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Tv, internet
magasin &

events

CAMPINGVOGNE REJSEBESKRIVELSER TELTVOGNE TELTE

Tv, internet
magasin &

events

FORTELTE UDSTYR AUTOCAMPERE CAMPINGPLADSER

campingferiecampingferiewww
dk

✰✰✰ 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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Det er ingen tilfældighed, at Penta-model-
len fra den danske forteltfabrik Isabella 
gennem efterhånden mange år, har været 
Europas mest solgte standtelt. Men det er 
formodentlig de færreste, som er klar over, 
at en stor del af succesen populært sagt 
ligger i detaljen. Detaljer, som det utræ-
nede øje næppe opdager, men som tilsam-
men har væsentlig betydning for at mange 
familier føler, at Penta er et behageligt, 
funktionelt og ikke mindst meget holdbart 
fortelt.

Bag hver enkelt detalje ligger mange års 
udviklingsarbejde, utallige teste under eks-
treme forhold, og ikke mindst respons fra 
mange tusinde campister. 

Tag nu for eksempel taget. Ved første 
øjekast ligner det ethvert andet telttag. 
Men det skal man ikke lade sig snyde af. 
Det er en kraftig polyester tagdug med en 
udvendig belægning, som beskytter mod 
alle former for vejrlig inklusive stærk sol. I 
tagdugen er desuden indvævet et PVA-stof, 
som har den egenskab, at det mindsker 
kondensvandet ved at fordele det over hele 
tagfladen.

Men også tagets lysfelt, som giver et me-
get behageligt lys i forteltet, er et lille me-
sterværk. Det er nemlig lykkedes at udvikle 
lysfeltet i samme materiale som resten af 
taget. Det betyder, at lysfelt og tag opfører 
sig på samme måde under forskellige vejr-

forhold, og dermed undgår man rynker og 
unødig slitage af taget.

Kigger man på vinduerne, er det værd at 
bemærke, at de påsvejsede sprosser ikke 
blot er til pynt. De virker også som en for-
stærkning af Pentas front og gavle – uden 
at de samler snavs. Det samme gælder for 
Pentas femkantede design med skrå fron-
ter, som i høj grad medvirker til, at Pen-
ta’en står stabilt.

Mange års erfaringer har vist, at det ikke 
er optimalt at sy tagdug direkte på den un-
derliggende teltdug. Det skaber stor sli-
tage, utætheder og rynker. Det problem 
har Isabella løst ved at indsy et specielt 
pakningsbånd mellem tag og gavl. Des-
uden er der i samtlige hjørner, indsyet kraf-
tige tre-lags forstærkning med en ekstra 
læderlap, som sikrer, at hjørnet ikke ryk-
kes i stykker under vindpåvirkningen.

Og så er de kendte Isabella gummistrop-
per omspundet med polyester for at be-
skytte dem mod solens nedbrydende UV-
stråling.

Udluftningsmulighederne er et kapitel for 
sig. I Penta findes de i gavlen i form af et 
myggenet med en folieklap. Den øgede 
ventilation giver et optimalt indeklima, 
uden at generende insekter kan trænge 
ind.

Indgangsdøren er ekstra bred, så både 
barnevogn og kørestol kan passere uden 

SUCCESEN ligger i detaljer
de færreste har ØJE for 
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besvær. Og har man behov for et 
slags vindfang er der mulighed for at 
tilkøbe en dørmarkise.

Men der er mulighed for ved selv-
syn at opleve mange flere gennemte-
stede detaljer i Penta forteltet. Priser 
starter ved 16.340 kr

Red.

En solid detalje i Penta-forteltet. En specielt udviklet 

hjørneforstærkning, som modstår selv hårde storme 

og styrtregn.
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Køb brugt 
men godt til den første campingferie

Boom i campingbranchen gør, 
at der er mange nyere brugte 

campingvogne til salg 

Forventningerne til årets campingsæson 
er høje. På campingpladserne meldes 
om flere reservationer end tidligere år på 
samme tidspunkt. Meget tyder på, at dan-
skerne i år vælger at holde sommerferie 
hjemme i det danske sommerland.

“Økonomisk usikkerhed kombineret med 
øget miljøbevidsthed er nogle af de fakto-
rer, der spiller ind på danskernes ferievalg 
i år” siger Torben Hansen, der er formand 
for forhandlerorganisationen Camping 
Branchen.

“Vi tror derfor også, at vi kommer til at 
se en hel del familier, som vil prøve at cam-
pere for første gang. Mange af dem overve-
jer måske at købe en campingvogn i stedet 

for at investere i sommerhus. For dem er 
brugtvogns-markedet særlig interessant”.

Ifølge campingformanden har de sidste 
mange års boom i branchen betydet, at der 
i dag findes mange nyere brugte vogne på 
markedet. Og det betyder igen, at der er 
mange penge at spare i forhold til at købe 
ny campingvogn.

“En to-tre år gammel vogn fås i dag for 
mellem 100.000 og 140.000 kr., hvor en 
tilsvarende ny vogn koster mellem 160.000 
og 200.000. Måske har sådan en vogn kun 
været brugt 12 uger, så hvorfor give måske 
60.000 kroner mere”:

“Hvis jeg var nybegynder som campist, 
ville jeg nok gå efter en brugt vogn. Og stil-
ler man ikke alt for høje krav, kan man få 
gode ældre vogne helt ned til 50.000 kr.”

Markedet for brugte campingvogne har 
ifølge brancheformanden ligget nogenlunde 
konstant på små 10.000 vogne, men de 

brugte er blevet nyere i takt 
med branchens succes.

Er man på jagt efter en 
god campingvogn, kan det 
være en god idé først at son-
dere markedet hjemme fra 
computeren. Et godt ud-
gangspunkt kan være Cam-
ping Branchens hjemmeside, 
Campingbranchen.dk, hvor 
der er links til alle organisa-
tionens medlemmers hjem-
mesider. Flere af internet-
tets campingportaler har 

De brugte campingvogne 

er blevet nyere i takt 

med branchens succes.
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omfattende brugtvognsmarkeder. Men, 
der er altid en vis risiko ved at handle pri-
vat på nettet i forhold til at handle igen-
nem en forhandler. Brugtvognspriserne er 
heller ikke direkte sammenlignelige.

“Forhandlerne giver både brugtvognsga-
ranti og reklamati-
onsret på oprindelige 
fejl og mangler. Det 
er de nødt til at tage 
højde for i prisfast-
sættelsen. Man kan 
sige at den lille mer-
pris, man giver hos 
forhandleren i for-
hold til en direkte pri-
vathandel, er en for-
sikring mod ubeha-
gelige overraskelser 
som for eksempel 
fugt- og rådskader”:

Skotten vendte hjem fra en jordom-
rejse og blev modtaget af sin familie 
i lufthavnen.

Hele den mandlige del af familien 
havde fået utrolig langt skæg.

–  Sikke langt skæg I alle har tillagt 
jer.

–  Ja vi glæder os til at slippe af med 
det igen.

–  Hvorfor har I så ladet det gro???

–  Du tog jo skraberen med da du rej-
ste...

Månedens vits

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

www.oecc.dk
Vi er LMC exklusiv forhandler med over 30 års erfaring 

med de tyske kvalitetsvogne fra LMC. 
Vi er selv aktive helårscampister, så vi hjælper gerne 

med at tilpasse vogn og udstyr til dine ønsker, drømme og behov.

Nye LMC campingvogne 
fra 118.700,-

Nye LMC autocampere
fra 500.000,-

80 pæne brugte vogne fra
14.800,- til 198.000,-

Isabella og Ventura
fortelte

Alt i udstyr, tilbehørog reservedele

Hessellundvej 12, 7470  Karup · Tlf. 97 10 16 04 
www.hessellund-camping.dk · info@hessellund-camping.dk

“Og for en forhandler gælder det først og 
fremmest om at skabe sig en ny fast kunde 
i mange år fremover. Han har ingen inte-
resse i utilfredse kunder”.

Red.
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LMC kører, når musikken spiller. Og mu-
sikken spiller i de tyske campingvogne – 
i hvert fald i overført betydning. Med sin 
helt nye række af modelserier har tyske 
LMC Caravan lagt sig tæt op ad nye, bløde 
værdier på markedet. Med musiknavne til 
de fem modelserier og markedsføringen af 
kvindelige værdier er linjen ligesom lagt.

“Vi har mærket en fantastisk respons på 
den ny linje under vinterens messer. Især 
har de to serier i mellemklassen været 

store trækplastre”, siger Tommy Rasmus-
sen fra LMC Forhandlerforening om model-
serierne Cello og Musica.

Celloen er et musikinstrument, som 
spænder vidt; fra det let legende til det dra-
matiske og udfordrende. Og det er nok der-
for, at LMC ser modelserien, Cello, som 
den lette, strømlinede og alligevel spæn-
dende campingvogn for ungdommelige par 
til moderne yngre familier. I seriens 11 for-
skellige indretninger og størrelser fra små 

MUSIKALSK HARMONI 
i LMC’s mellemklasse

Campingvognanmeldelse
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Münsterlands nye serie Cello er i en 

meget ungdommelig stil med lyst in-

teriør, moderne hyndestoffer og 

smarte lyseffekter.

net er uovertruffet og giver individuelle mu-
ligheder alt efter musiksmag”.

Musica er LMC’s største serie med to 
køjesengsmodeller og 10 indretninger med 
enkelt- eller dobbeltsenge med toilet/bad i 
siden eller bag i vognen, og der er kælet for 
alle detaljer.

Fælles for de to serier er lyse karrosse-
rier med enkelte sølvdekorationer. Vognene 
har nydesignede gaskasser med lav løfte-
højde, låg der automatisk holdes oppe og 
stabil bund i aluminium.

LMC’s kvindelige designere har haft af-
gørende indflydelse ikke mindst på køkken-
designs i alle de nye modeller. Man mær-
ker det straks, man går i gang i køkkenet. 
Kombinationen af træ og hvid akryl giver et 
rart miljø sammen med praktisk lys og pla-
ceringer, og overalt er der monteret store 
praktiske skuffer med et helt nyt udviklet 
centralt låsesystem.

Red.

rejsevogne til de store køjemodeller, har 
man valgt at skære lidt på udstyret, uden 
at det går ud over komforten, men derimod 
letter på vægten.

“I Cello handler det om rene linjer i ung-
dommelig stil med et lyst interiør i pære-
træ, moderne hyndestoffer og smarte lys-
effekter”. Seriens mindste vogn, Cello 450 
E, er en ren nyskabelse på markedet.

“Her er det lykkedes at skabe en let rej-
sevogn med to store enkeltsenge, toilet, 
rundsiddegruppe og ikke mindst et højkøle-
skab i det moderne køkken. Netop det har 
været meget efterspurgt blandt par uden 
børn. Og vi kunne se på messerne, at den 
vakte begejstring i netop den målgruppe”.

“Musica er serien lige over Cello med 12 
forskellige indretninger i alle størrelser. In-
teriøret er eksklusivt holdt i mørkere farver 
med kirsebær kombineret med stållook i 
skabslågerne. Det er med til at give et 
både hyggeligt og moderne look. Lysdesig-
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Tilføjelser/rettelser 
SAMARBEJDSPLADSER

Ny samarbejdsplads:
Danmark/Midtjylland:
Oksbøl Camping, Baunehøjvej 34
6840 Oksbøl 
Tlf. 7227 1130
www.campWest.dk

Sverige:
Rabatsatsen på de CC’s pladser i Sverige 
er ikke 10%, men lig medlemspris, ligesom 
DCK har gjort i mange år hos FDM.

Til CC’s pladser hører ligeledes 
Tandådalens Camping 
780 67 Sälen 
tel. 0280 330 53

Sälen Camping
Västsidan 60
78067 Sälen
tel. 0280 203 21
er selvstændig plads, med hvilken vi 
har aftalt en rabatordning på 10%.

Red.
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Skræddersyede tæpper
 til enhver campingvogn

Lersey Alle 25, Tårup Strand 
5871 Frørup 

Tlf.(+45) 65371199 · Fax.(+45) 65371179

mail@taarupstrandcamping.dk 
www.taarupstrandcamping.dk 

Åben 04.04.2007 - 09.09.2006

Vi samarbejder med DCK – og vi yder 15% 

rabat til medlemmer, ring og hør nærmere.

Dorte & Ulrich Hansen
Tårup Strand Camping

TÅRUP STRAND
CAMPING
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De to danske campingpladser Camp Hver-
ringe Bøgebjerg Strand og Bøjden Strand 
Camping er blevet udnævnt til “Superplatz” 
af ADAC (det tyske FDM), og campingplad-
serne Bøsøre Strand Camping, Hvidbjerg 
Strand Camping, TopCamp Jambo Vester-
hav og Klim Strand Camping er blevet gen-
udnævnt til “Superplatz”.

Med i alt seks “Superplatz’er” er Dan-
marks placering, som et af de absolut bed-
ste campinglande i Europa, blevet styrket. 
I det øvrige Norden er der kun én anden 
plads, der er “Superplatz”, og det er en 
campingplads i Sverige.

– Udnævnelsen af to nye og genudnæv-
nelse af fire danske campingpladser til 
“Superplatz” viser, at Danmark virkelig ryk-
ker campingmæssigt i disse år. Vi er det 
land i Europa, der har det klart højeste an-
tal “Superplatz” i forhold til landets sam-
lede antal campingpladser. Det flotte resul-
tat skal ses på baggrund af de store inve-
steringer i komfort og kvalitet, som alle 
danske campingpladser har gennemført i 
de senere år, siger direktør i Campingrådet 
Poul Fejer Christiansen.

Campingrådet har som det første land i 
Europa indført en kvalitetsvurdering som 
supplement til de kendte stjerner på cam-
pingpladserne.

– Med indførelsen af kvalitetsvurderingen 
har alle campingpladser virkelig lagt sig i 
selen for at vise, at de har en god kvalitet, 
og det har givet et markant ryk opad. Og det 
kan vi nu se, at også udlandet har bemær-
ket.

Betegnelsen “Superplatz” svarer til re-
stauranternes Michelin-guide. Det er derfor 
af stor betydning, når en campingplads bli-
ver udnævnt til “Superplatz” af ADAC.

Den høje komfort og kvalitet på de dan-
ske campingpladser var med til forøge an-
tallet af overnatninger med knapt 4% til 
godt 12,1mio. i 2008, hvilket gjorde cam-
ping til den næststørste overnatningsform 
i Danmark efter feriehuse.

Helle Andersen
Fotograf: Rasmus Schønning

set på www.campingdanmark.dk

Stor udenlandsk anerkendelse af 

DANSKE CAMPINGPLADSER
Med i alt seks “Superplatz” er Danmarks placering som et af de 
absolut bedste campinglande i Europa blevet styrket. 

Bøjden Strand camping
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Bryrup Camping 
INVESTERER MILLIONER

Siden campingsæso-
nen sluttede i efter-
året, her der været 
rigtig travlt hos Bryrup 
Aqua Camping.

For mens gæster og campingvogne ryk-
ker ud, så rykker maskinerne og håndvær-
kerne ind til den helt store renovering og 
modernisering af campingpladsen.

– Der er rigtig travlt. Der bygges om for 
omkring 6-7 millioner kroner, fortæller 
campingchef Carsten Damholm Andersen.

Målet med ombygning og moderniserin-
gen er klar: Faciliteterne skal kunne leve op 
til de moderne campisters stigende krav, 
og samtidig vil campingpladsen til foråret 
kunne udskifte sin 3-stjerners status med 
en opgradering til en 4-stjernet camping-
plads.

I forvejen har campingpladsen fået et 
stort kvalitetsstempel hen over vinteren da 
Bryrup Aqua Camping er blevet en del af de 
danske TopCampingpladser (der er 20 
TopCamp pladser i Danmark).

– Man er i fuld gang med at renovere 
hele pladsen og alle bygningerne. Når den 
åbner den 3. april, vil der kunne bydes på 
en masse spændende nyheder, såsom en 
helt ny børneafdeling, nye køkkener, helt 
nye toilet- og badefaciliteter samt meget 
meget mere.

Moderne campister vil have bedre og 
bedre faciliteter, derfor er man nødt til at 
følge med, siger Carsten D. Andersen og 
glæder sig til at blive en af de 20 4-stjer-
nede campingpladser i Danmark.

Red.

Bryrup Camping er blevet del af TopCamp-Camping pladserne 
og går nu efter fire stjerner.
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Campingplatz Jarplund
24941 Jarplund · Europastraße
Tel  0461/979024

Internet:
www.campingplatz-jarplund.de

Nyt fra redaktøren
KOM MAJ DU SØDE MILDE...
Ja tiden går, og mange har nu været på 
mange træf og derved oplevet en masse.

Redaktionen vil være meget glad for ind-
læg om nogle af disse oplevelser – det gør 
det jo også mere spændende at læse bla-
det – for hvad kunne man så evt. selv 
tænke sig at deltage i næste gang. Der 

kunne jo være spændende oplevelser lige 
om hjørnet, ikke?

Jeg skal gøre opmærksom på at mailad-
ressen appendix@dck.dk bedes anvendt. 
Tidligere mailadresser er ikke gyldige.

Med ønsket om et fortsat kanon forår
Anne Gammelgaard

TJEK TAKSTEN for din BABY på camping
Mange førstegangscampister studser over, 
at der også skal betales for at have baby 
på campingpladsen, og reglerne er da også 
meget forskellige.

På de fleste campingpladser i Danmark 
betales en lavere takst for børn under 12 
år, oftest lidt over halvdelen af voksenpri-
sen. Undtaget er dog de 18 DCU-pladser, 
hvor medlemmernes børn under 12 år er 
gratis, mens ikke medlemmer betaler efter 
prislisten for den enkelte plads.

I mange lande i det sydlige Europa er det 
kutyme, at babyer og børn op til fire år er 
gratis, mens der eksisterer mellempriser 

fra fire op til 10-12 år, hvorefter de betrag-
tes som voksne.

– Man må ikke være blind for at babyer 
ofte koster megen vand og derfor også er 
forbundet med udgifter, siger forlagsredak-
tør Janne Saugmann, iCamp og Camping-
bogen. Saugmann, iCamp og Campingbogen.

Red.
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I det sidste årti har danske boligejere in-
vesteret milliarder i renoveringer. Komfor-
ten er i højsædet, og kravet til børnefami-
liernes samvær har betydet, at alrum og 
samtalekøkkener er blevet et “must” i selv 
mindre lejligheder.

Det er en udvikling, der også har sat sine 
spor i campinglivet, som er danskernes 
foretrukne ferieform. Producenterne af så-
vel campingvogne, teltvogne og familietelte 
har til fulde forstået og efterlevet campi-
sternes stigende krav til komfort og betyd-
ningen af ordet “familieferie”.

Det er ikke mange år siden, at såvel køk-
ken og toiletrum i en campingvogn af de 
fleste blev opfattet som rimeligt primitive. 
Sådan er det langt fra mere. En moderne 
campingvogn i dag er et topmoderne rul-
lende feriehus med alle de komfortable 
indretninger, man kan forestille sig – vel at 
mærke uden at priserne er røget op i uni-
verset.

Nutidens campingvogne er i høj grad ind-
rettede med henblik på såvel familier og de 
såkaldte “lonely nests”, som rejser uden 
børn, men til gengæld lægger vægt på so-
cialt samvær med venner og nye bekendte 
mødt på campingpladsen.

Nutidens campingvogne er inspirerede 
af luksusyachts, hvor man på begrænset 
plads maksimerer komforten – og det gæl-
der både i materialevalg og valg af tekniske 
installationer. Et køkken i en moderne cam-
pingvogn har i dag alle de faciliteter, man 
er vant til hjemmefra og jo – der er varmt 

vand. Der er selvfølgelig også blevet plads 
til både køl, frys og moderne emfang. Sam-
tidig er køkkenerne normalt placerede, så 
der er fri kontakt til såvel den komfortable 
rundsiddegruppe og børneafdelingen.

Det tidligere så gammeldags toiletrum er 
i dag ofte blevet til et egentligt badevæ-
relse med bruseniche, store spejle med 
indirekte belysning og selvfølgelig et mo-
derne og hygiejnisk toilet, der er let at 
tømme.

Dertil kommer så også centralvarme, 
gulvvarme, effektiv ventilation, eventuelt 
aircondition og muligheden for centralt 
overvågningssystem af alle de forskellige 
installationer.

Det er selvfølgelig indlysende, at alle 
disse avancerede installationer endnu ikke 
findes i teltvogne eller familieteltene. Allige-
vel har producenterne også fulgt med udvik-
lingen her. Campingmarkedet er et broget 
marked, og vi ser for eksempel, at teltcam-
ping er i stærk fremgang – og det er der ikke 
noget at sige til. For få penge kan man få et 
letvægtstelt, som sættes op på få minutter 
med både opholdsrum, soveværelse, et 
par børneværelser og garderobe. Det 
samme gælder teltvogne, som selvfølgelig 
kan leveres med moderne køkkener.

Med campingvognen på krogen har man 
muligheder for at tage den komfort med på 
ferien, man er vant til hjemmefra, og sam-
tidigt få en rigtig herlig familieferie til for-
nuftige penge.

Red.

TAG KOMFORTEN 
med på ferien – for rimelige penge
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Samarbejdsforhandler
10% til DCK
medlemmer

Køkkenet i de nye campingvogne har alt, 

hvad den moderne familie er vant til hjem-

mefra – bl.a. varmt vand, køl, frys og em-

fang.

Jelling
Camping

Mølvangvej 55  •  7300 Jelling  •  Denmark
Tel. +45 7587 1653  •  Fax +45 7587 2082
E-mail: jelling@dk-camp.dk  •  www.jellingcamping.dk
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KøkkenHJØRNET
Små fiskefrikadeller med 2 slags laks
18-24 stk.

400 gr. fiskefars
100 gr. røget laks
2 laksefileter
revet citronskal af ¼ citron
½ dl fløde
2 spsk. hakket dild
smør eller andet fedtstof til stegning

Tilbehør:
Citron og cremefraiche

Skær røget laks og laksefileter i små tern.
Rør fiskefarsen sammen med laks, citron-
skal, fløde og dild.

Form farsen til små frikadeller med 
en lille ske, og steg dem møre 3-4 
min. på hver side ved middel 
varme.

Server frikadellerne lune med 
citronbåde og cremefraiche evt. 
smagt til med hakket dild.

Skinkepakker med feta og asparges
6 pakker

12  skiver spegeskinke eller lufttørret 
skinke

6 blade hjertesalat
150 gr. feta i blok
12 grønne asparges

Skyl salatbladene. 
Skær fetaen i seks 
stave.

Læg to skiver skinke for-
skudt oven på hinanden og 
pak dem sammen omkring 
et stykke feta og asparges.

Læg skinkepakken på et 
salatblad.

God appetit ønsker

DCK 2635
Anne Gammelgaard

for-
n og
kring
ges.
på et 

sker

635
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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 brobis 
får du 20% rabat på overfarten.
Se mere på www.ferrycenter.fi

20060522

10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

Tlf: 7588 3575 - www.randboldalcamping.dk
Kom i det Grønne!
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2009
KREDS JYLLAND:
Formand:  Jørn Jacobsen

Truevej 23, True, 9550 Mariager
Tlf. 4831 8867 eller 2144 4301 
e-mail: jylland@dck.dk

2009
20.05 - 24.05 Kristi Himmelfartsstævne, Tolne
29.05 - 01.06 .................Fiskestævne, Lundby
05.06 - 07.06 ............................Fugleskydning
12.06 - 14.06 ...........................Cykeltur, Fanø
26.06 - 28.06 ....................Sct. Hans/besøg på

Spritfabrikken Aalborg
31.07 - 02.08 ................Fiskefestival, Hirtshals
14.08 - 16.08 ..........................................O-løb
21.08 - 23.08 ....Fællesstævne med NC, Ulbjerg
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 
01.05 - 03.05 ...............Arbejdsweekend nr. 2. 
15.05 - 17.05 .........Dansk-Svensk/CC stævne
29.05 - 01.06 .............................. Pinsestævne
19.06 - 21.06 ..........................Midsommerfest
21.08 - 23.08 ............................... Sommerfest
25.09 - 27.09 ............... Hestekræmmermarked
23.10 - 25.10 ................Arbejdsweekend nr. 3 
06.11 - 08.11 ................ Hygge Hobby Stævne
13.11 - 15.11 ................ Hygge Hobby Stævne

De med fed markerede stævner kan læses 
på www.dck.dk

LANDSSTÆVNER OG UDLANDSTURE
2009
07.05 - 10.05 ................Landsstævne, Ulfborg
29.05 - 01.06 ................. Da/Ty Christianshåb
29.05 - 01.06 ...............................DNS, Norge
19.06 - 21.06 ............................ Kieler Woche
05.07 - 11.07 ..............................NCT, Finland
31.07 - 09.08 ......... F.I.C.C. i Ipswich, England
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:  Vakant

Henvendelse til:
Landssekretær Tonni Hansen
Tlf. 26 89 60 40

2009
04.06 - 07.06 ..............................Skydestævne
18.09-20.09_ .............................Fugleskydning
Uge 42 .................................... Lang efterårstur
27.11 - 29.11 .................................Julestævne

KREDS SJÆLLAND:
Formand:  Leif Hansson

2670 Greve
Tlf. 2672 1901
e-mail: sjaelland@dck.dk.

2009
20.05 - 24.05 ............................. Fiskestævne
29.05 - 01.06 ..............................Kanostævne
05.06 - 07.06 ......................... Kvindemanøvre
07.08 - 09.08 .................Stevns/St. Heddinge
??.?? - ??.??  ..............................Hundestævne
02.10 - 04.10 ............................. 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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