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FORSIDEBILLEDE:  Sæler ved Vadehavet

Den sidste tids vejr har vars-
let efterårets komme – regn 
og blæst med måske lidt 
færre ture ud i naturen.

Vi kan nu glæde os over 
alle de dejlige oplevelser, 
der har været i forårs- og 
sommermånederne, og det 
er naturligvis ikke slut med 
træf for medlemmer af klub-
ben med sloganet – for folk på farten hele året 
– kast blot et blik på huskelisten, som endnu 
ikke er udtømt.

Til alle dem, som har og skal afholde træf, 
skal der fra landsstyrelsen lyde en stor tak for 
jeres store arbejde.

I Dansk Caravan Klub tales der ikke om krise, 
for når der bliver lavet træf med indhold og ople-
velser, er tilslutningen så stor, at det er nødven-
digt med ventelister.

Dansk Caravan Klub’s stævner er meget po-
pulære, hvilket tydeligt ses. Jeg vil blot lige 
nævne, at DCK vel har afholdt et af de største 
træf som enkelt klub her for nylig, der deltog 92 
enheder på en veltilrettelagt tur til Wien. Ganske 
flot, når vi ser på klubbens størrelse – det kan vi 
godt være stolte af.

At DCK er velkommen mange steder er også 
rart at få bekræftet. På det store træf var plad-
sen så tilfreds med vores måde at opføre os på, 
at vi gerne måtte komme en hel måned til næste 
år, da pladsen så kunne spare medarbejderne 
og værten kunne sidde med benene på skrive-
bordet. Det er da en anbefaling til Dansk Cara-
van Klub og dens medlemmer.

Ved et træf i Vestjylland var der så megen op-
mærksomhed om vores træf mellem de andre 
campister på pladsen, at det blev til to nye med-
lemmer, som gerne ville prøve noget andet og 
spændende.

Kære medlemmer bliv ved – det lønner sig – 
nye tiltag og nye idèer giver tilfredse medlemmer 
af klubben.

DANSK CARAVAN KLUB – for folk på farten – 
hele året

Med venlig campinghilsen
Børge Jensen, Landsformand  
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F.I.C.C. RALLY 2010  
bliver i Kroatien

Det kan nu meddeles F.I.C.C. rally nr. 76 
bliver fra den 18.-25. juni i Umag, Kroatien 
(Camping Park i Umag).

Priserne er oplyst til 70,- euro for voksne, 
35,- euro for unge (14-18 årige) og 20,- 
euro for strømforsyning.

Børn under 14 år er 
gratis.

Det første indtryk af 
pladsen kan ses på:

www.istracamping.com/EN/camps/Park 
Umag 1839.itu, som viser pladsen m.m.

OBS !
Dette betyder, at kontingentet for det kom-
mende år, 2010, forfalder til betaling i in-
deværende år, altså den 1 december – med 
betalingsfrist den 10. december 2009.

NYTNYT  FRA LANDSSEKRETÆREN:FRA LANDSSEKRETÆREN:

Uændret Kontingent 2010
Opmærksomheden henledes på de nye 
ændringer omkring kontingentbetalingen, 
vedtægternes § 20, som blev vedtaget på 
Landsgeneralforsamlingen i Ulfborg i Bede-
dagsferien 2009. 

Konsekvenserne er beskrevet side 6 i 
Appen-Dix nr. 6/2009.

3



Velkommen til Sveriges Provence i dagene 11.-17. juli.
Her byder havet og heden på den smukkeste scene, 

og man føler, at man er tæt på himlen.
Lige vest for Tomelilla ligger Svampabanen, 
hvor der normalt køres motorcross og an-
dre racerløb. Her har NCT 2010 sit træf-
område. Træffet arrangeres i samarbejde 
med Tomelilla motorklub.

Prisen for stævnet er SEK 800,-.

Seværdigheder:
Österlen har meget at byde på for turister. 
Her er skønne vandreture langs havet, 
hvor man kan nyde den smukkeste solned-
gang.

NCT 20102010
Pitoreske fiskerlejer med de gamle 

smalle gader i Brantevik, Kivik, Baskemölle 
eller Skillinge.

Det er muligt at besøge Kivik mosteri, 
tage en tur til Brösarps bakker eller kigge 
på Ale Stenen.

Gå en dejlig tur på Stenshuvud hvor der 
er en fantastisk udsigt, eller besøg nogle af 
alle de kunstnere som er i Österlen.

Kan man lide fisk og skaldyr er et besøg 
i Buhres Fisk i Kivik målet. I Ystad er der 

www.aarhus-caravan.dk

ApS

4



Stort børne- og ungdomsprogram:
VIKINGESKUESPIL. En hel dag i vikingernes 
tegn.

UNDERHOLDNING. Disco/karaoke hver af-
ten.

HÅNDARBEJDE. Stikning og hækling.

MOTORCROSS – kør en firhjulet motorcy-
kel, fra 7 år og opefter. Udrustning forefin-
des. Pris pr. gang SEK 50,- .

FODBOLDTURNERING og meget andet.

Dans:
To af de orkestre, der spiller op til dans un-
der træffet, er Perikles og Black Jack – to 
af Sveriges mere kendte danseband.

Booking
Kan ske allerede nu på: www.nct2010.se

Red.

mulighed for at kigge på de miljøer, hvor 
Wallander filmene blev indspillet.

Verdens mindste museum og verdens 
største Hasse & Tage museum er i Tome-
lilla.

Busudflugter:
Tirsdag: 
EVENTYRREJSE. Der køres en tur langs 
Brösarps bakker og der fra videre på en 
Ånglorejse, hvor der serveres kaffe. 

Pris SEK 350,-.

Onsdag: 
GOURMET REJSE. Der er besøg på et 
aspargesgartneri. Derefter kører vi til Kivik 
mosteri og senere er der champagnesmag-
ning på Kronvalls Slot. En enkel frokost 
serveres et eller andet sted på turen.

Pris SEK 500,-.

Torsdag:
SEVÆRDIGHEDER – hvor vi besøger Glim-
mingehus, Ale Stenen og slutter af med 
en rundtur i Sirishamn, hvor der serveres 
kaffe.

Pris SEK 350,-.

Toselilla sommarland:
Der tilbydes et besøg til dette store bade- 
og sommerland til SEK 195,-/familie.
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TUREN TIL 
UNGARN

Fredag den 28. august – endelig ferie!!!
Ungarnsturen i sensommeren 2009 star-
tede efter et godt og velorganiseret ma-
nøvre- og høststævne i Karup. Kjeld og jeg 
havde ventet med at afholde sommerferie, 
så vi kunne deltage ved det træf i Ungarn, 
som Jørn, Kisser, Else og Helge havde til-
rettelagt. 

Vi var 5 vogne Jørn og Kisser, Else, Helge 
og Torsten, Ellen og Verner, Edel og Preben 
og Kjeld og jeg, der havde valgt at følges ad 
på turen sydpå og vi aftalt at mødes i Pad-
borg sidst på søndagen. Her fik vi proviante-
ret, så vi var garderet til turen, og efterføl-
gende havde vi en meget hyggelig aften, hvor 
Ellen havde dejlig aftensmad med til alle. 

Vi gik alle tidlig til ro, så vi kunne være 
friske og udhvilede til næste dag. Vi star-
tede tidligt, og med små pauser i løbet af 
dagen, nåede vi om aftenen syd for Leipzig. 
Her overnattede vi på et Autohof, og vejret 
var efterhånden blevet så lunt, at vi i aften-
skumringen kunne sidde udenfor. Else 
havde medbragt hjemmelavet Ungarnsk 
Gullach til os alle. Hvilken service fra både 
Ellen Og Else. Herefter var der tid til hygge 
et par timer, og næste dags rute fik vi også 

planlagt. Pludselig opdagede vi, at himlen 
blev levende af tusindvis af fugle, som 
samlede sig på samme vis, som når vi op-
lever sort sol i Vadehavsområderne i Dan-
mark. Vi var i tvivl om hvilke fugle det var, 
men nogle mente det var Sjaggere. Da de 

slog sig ned for natten lige i nærheden af, 
hvor vi sad, var der samme larm og uro, 
som vi oplever efter Sort sol derhjemme. 
En meget fin oplevelse og en god afslut-
ning på dagen.

Vi startede igen næste morgen og ved 
middagstid nåede vi Prag og fik handlet ind 
i et meget stort varehus, og sidst på dagen 
nåede vi til en lille campingplads i Hustope-
che tæt ved den Slovakiske grænse. Det 
var ikke en campingplads, der var særlig 
spændende, men bade- og toiletforhold var 
i orden, så det var dejligt med et varmt bad. 
Dog skal det siges, at den dame, der tog 

Sort sol.

Autohof, hvor vi overnattede på vej derned!
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på pladsen, om end den var temmelig kold. 
Campingpladsen var en lille hyggelig plads, 
som lå midt i Erd, en temmelig stor forstad 
til Budapest. På pladsen blev vi informeret 
fint om, hvorledes man skulle bruge busser 
og sporvogne, hvis vi ville ind til Budapest 
på egen hånd.

I løbet af onsdagen var yderligere 2 
vogne nået frem til pladsen, og vi afslut-
tede dagen med at spise alle sammen på 
campingpladsens restaurant. Her fik vi dej-
ligt mad og vi blev overraskede over de lave 
priser, omregnet til danske penge.

Torsdag startede med Brunch, med alt 
hvad dertil hører – rigtig dejligt – Else og 
Kisser havde haft travlt, og vi nød alle godt 
af lækkerierne.

De fleste brugte dagen til afslapning og 
Kjeld og jeg gik en tur for at se på byen, og 
for at handle lidt ind. Vi besøgte nogle af de 
små forretninger og blev også her overra-
skede over de lave priser på fødevarer. 
Hjemme på pladsen igen kom der gang i 
grillen, vi nød aftenskumringen, den ind-
købte mad og at temperaturen var faldet til 
ca. 25 grader.

Torsdag blev vi enige om, at vi ville for-
søge os med at tage bus og herefter spor-
vogn ind til Budapest. Det gik fint, selvom 
der var en del sproglige vanskeligheder. Det 
undrede os, at selv unge mennesker var 
temmelig dårlige til engelsk og tysk. Vi tog 

imod os i receptionen, havde former og på-
klædning der var en Annie Fønsby værdig, 
så det var vore mænd der sørgede for at 
tilmelde vores overnatning. Hun var dog af-
løst af en dame af en noget anden karat 
næste dag. Det var synd for vore mænd, 
der havde set frem til at skulle afregne for 
overnatningen.

Næste dag, onsdag, skulle så være da-
gen, hvor vi skulle nå Ungarn. Vi startede af 
små veje, og her oplevede vi noget af det 
smukke landskab og små charmerende 
byer, som man ikke oplever, når man kører 
på motorvejene. Tjekkiet er ikke spæn-
dende at køre i via motorveje, da de er me-
get dårlige, og vi var dagen forinden blevet 
grundigt rystet igennem, så det var skønt at 
køre ind i Slovenien, hvor vejene var fine.

Som den øvrige del af turen gik det sid-
ste stykke til Blue Flaminge Camping i Erd 
ved Budapest fint. Her ankom vi midt på 
eftermiddagen og inden aften var vi alle i 
de fem vogne installeret, og godt svedige 
da temperaturen var steget til ca. 35 gra-
der. Det var dejligt at kunne hoppe i poolen 

Hvilken vej mon vi skal?

Lækker brunch på vores første dag i Budapest.

Igennem Meisen.Igennem Meisen.
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ind til Markedshallerne, der havde til huse i 
en forhenværende banegård på Pest siden. 
Det var en oplevelse med en mængde bo-
der i 2 etager, der bugnede af alt fra føde-
varer til tekstiler, duge og lædervarer. Vi var 
fire par der fugtes ad, og jeg tror, at alle 
havde ladet sig friste af et eller andet, som 
vi overhovedet ikke kunne undvære. 

Da vi med sporvogn var kørt over broen 
til Pest siden, havde vi på Buda siden pas-
seret Gellert Bjerget ved hvis fod der var et 
hulekapel, som vi ville se nærmere på. Hu-
len var fremkommet ved termalvandets 
erodering, og drives som helligt kapel af 
Paulinerordenen, en munkeorden der er 
grundlagt i Ungarn. Det var spændende at 
se de mange små altre og lys i hulens 
mange nicher. Kapellet er i dag en efter-
tragtet bryllupskirke.

Efter en dag med mange spændende 
indtryk, vendte vi trætte tilbage til camping-
pladsen og nød at få fødderne op. Dagen 
afsluttede vi hver især i vognene, da him-

len pludselig åbnede sluserne, og vi fik et 
gigantisk blæsevejr med lyn og torden, 
som forsatte det meste af natten.

Næste dag, lørdag, klarede det dog hur-
tigt op, og inden middag skinnede solen fra 
en skyfri himmel.

Efter morgenmad var der tid til at handle 
ind, og samtidig valgte vi at køre til et mu-
seum lige uden for Erd, sammen med Edel 
og Preben. Her var en samling af enormt 
store monumenter og mindesmærker fra 
tiden under kommunismen. Det var spæn-
dende at se, men stedet var temmelig mis-
ligholdt, så man fik indtryk af, at det ikke 
er en tid som ungarerne tænker tilbage på 
med glæde.

Vi var også kommet til dagen, hvor stæv-
net skulle begynde og næsten alle delta-
gere var kommet til pladsen. Der var gen-
synsglæde og god stemning, og folk hyg-
gede sig.  Da vi nåede frem til kl. 17, hvor 
vi skulle have standerhejsning, manglede 
der kun en enkelt vogn af de 20, der skulle 
deltage i stævnet.

Forsættes
DCK 1643

Tove & Kjeld Clausen

Markedshallerne i Budapest.

g

Monument fra under kommunistregimet.

Hulekapel for foden af Gellert Bjerget.
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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

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
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Melodi: Skuld’ gammel venskab ...
 
Så er det sidste stævnedag
for caravan og dig.
Nu sænkes vore kære flag
og vi skilles du og jeg.
Farvel og tak for denne gang
farvel hver caravan.
Vi alle ønsker med vor sang,
at vi snart må ses igen.
 

Tonni Hansen
Landssekretær

R
eb

ild
 Bakker – Rold Skov – åben hele året!

tlf. 9839 1110

✰✰✰ 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

NYTNYT  FRA LANDSSEKRETÆREN:FRA LANDSSEKRETÆREN:

Sang ved standerstrygning
Der noget uklarhed omkring, hvilken sang 
der er den rigtige ved standerstrygningen i 
forbindelse med Træf, derfor kommer tek-
sten her.

 

46

TAASINGE · 5700 SVENDBORG
Besøg os eller ring på  

www.62225384.dk
CC@SYDFYNSMAIL.DK

SAMARBEJDSPLADS 10%
Ligger smukt i det sydfynske ø-hav
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Logbøger vil blive talt sammen til Julestæv-
net, og de som ikke deltager i Julestævnet 

bedes derfor selv tælle logbogen op, og 
maile eller ringe (helst maile) point til:

Jørn Jakobsen
true@jakobsen.mail.dk

Tlf. 4831 8867

eller til Helge Poulsen
helge.poulsen@mail.tele.dk

Tlf. 8692 8134

Logbogen vil så blive kontrolleret til kreds-
generalforsamlingen før udlevering af pinc.

Ønskes der mere end 1 stk. års pinc, 
bedes de bestilt samtidig med, at vi får 

pointantal. Det er for dyrt, hvis vi skal efter-
bestille.

Med venlig hilsen 
Kreds Jyllands bestyrelse  

KREDS JYLLAND, MEDDELELSE 
LOGBØGER

Tv, internet
magasin &

events

CAMPINGVOGNE REJSEBESKRIVELSER TELTVOGNE TELTE

Tv, internet
magasin &

events

FORTELTE UDSTYR AUTOCAMPERE CAMPINGPLADSER

campingferiecampingferiewww
dk

Samarbejdsforhandler
10% til DCK
medlemmer
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Steen Overgaard fra Camping-Specialisten 
i Lind udtaler: “TEC er et fremragende pro-
dukt og af en virkelig god kvalitet og vil 
uden tvivl passe godt ind i vores forretning. 
Vi glæder os meget til at vise vognene frem 
for vore kunder”.

Camping-Specialisten er i forvejen Caravan 
Ringen forhandler, med de kendte mærker 
Kabe, Wilk og Bürstner.

Red.

NY FORHANDLER FORHANDLER af 
TEC CAMPINGVOGNE

TEC campingvogne fra den tyske producent 
i Sassenberg kan nu opleves hos Camping-
Specialisten i Lind ved Herning. De første 
modeller lander i de nærmeste uger i ud-
stillingen og flere vil hurtig følge efter.

TEC programmet spænder over 4 model-
serier og har et samlet program på 21 for-
skellige grundrids, lige fra de små lette Tra-
velbird til de større og virkelig eksklusive 
Weltbummler.

Camping Specialisten i Lind ved Herning bliver ny 
forhandler af TEC campingvogne
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Trods det sene tidspunkt på året havde 
vi rigtig godt vejr til kreds Fyns fugleskyd-
ning.

Der var først pistolskydning/gummistøv-
lekast om formiddagen for damerne, deref-

ter fik vi en velfortjent frokost i det fri, hvor-
efter skuddene igen bragede løs. 

Vi sluttede dagen med fællesspisning  
og præmieuddeling i opholdsstuen.

Der blev affyret 203 skud inden fugle-
kongen blev fundet.

Resultatet af dagens dyster blev: 
DAMER
Nr. 1 DCK 916 Sonja Meyer, Nyborg
Nr. 2 DCK 521  Birgit Jørgensen, Kolding
Nr. 3 DCK 2942 Raili Buch, Svendborg

FUGLESKYDNING
Højre vinge: 36 skud DCK 916 Hugo Me-
yer, Nyborg
Venstre ving: 47 skud DCK 1645 Henning 
Hansen, Tilst
Halen: 12 skud DCK 406 Erwind Wille, 
Åbenrå
Hoved: 85 skud DCK 2949 Mogens Han-
sen, Middelfart
Bryst (Fuglekonge): 23 skud DCK 730 
Svend Gustavsen, Ålborg

På bestyrelsens vegne
Fl. Wænnerstrøm, kredsformand

FUGLESKYDNINGFUGLESKYDNING
I KREDS FYN
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IRLAND 2009 del 3

Det gik nu fint med at nå fra Galway til 
Bushmills på en dag. De større EU-betalte 
hovedveje er af fin standard, så vi var 
fremme midt på eftermiddagen. Grænsen 
mellem Irland og Nordirland bemærker 
man slet ikke, den eneste forskel, man 
ser, er, at vejskiltene nu angiver afstand og 
hastighed i miles i stedet for kilometer. 

Undervejs kørte vi igennem Londonderry 
(eller Derry, som nordirerne kalder byen), 
og her var der usædvanlig mange menne-
sker på gaden, nogle i uniformer. Vi fandt 
så ud af, at de havde haft en af de religiøse 
marcher, der fra begge sider bliver arrange-
ret, vel mest for at provokere modparten. 
Gad vist om de snart bliver så fornuftige, at 
de tolererer hinanden uden al den bal-
lade.

Pladsen i Bushmills var stort set fyldt op, 
da vi ankom, men vi fik da en plads på telt-
området. Pladsen var det bedste vi ople-
vede i Irland. Den var flot anlagt med asfalt-
belagte standpladser til vognene og pænt 
grønt, velplejet græs at opholde sig på. Sa-

nitetsbygningen var bestemt på højde med 
de bedste danske pladser, så det var som 
fra nat til dag i forhold til de tidligere plad-
ser, vi havde besøgt. Det skal lige tilføjes, 
at det faktisk også var den billigste plads, 
vi besøgte.

Dagen efter kørte vi en tur i omegnen. 
Overalt i byerne vejrer der en utrolig masse 
flag, både engelske og nordirske flag. Vi 
havde set et billede af en vej, hvor træ-
stammerne fra begge sider af vejen flette-
des ind i hinanden over vejen, og vi fik ud-
peget, hvor vejen lå. Og det var et særdeles 
flot og sjældent syn. Det viste sig så, at det 
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var meget brugt, at brudepar kørte derud 
for at blive fotograferet, og vi var så hel-
dige, at løbe ind i sådan en fotografering.

Dagen efter besøgte vi Giant’s Cause-
way, der er et område med ca. 40.000 
sjældne og karakteristiske 5- eller 6-kan-
tede basaltsøjler fra vulkan udbrud for ca. 
55 mio. år siden. Det er et meget særpræ-
get syn. Der er mange legender om områ-
det. En af den fortæller, at søjlerne er sat 
af en irsk kæmpe, der ville bygge en bro til 
Skotland for at besøge en skotsk (kæmpe)
pige. Herefter besøgte vi ruinerne af en 
borg, Dunluce Castle, fra 1300-tallet. Bor-

gen var bygget yderst på en klippepynt, og 
under en storm i 1639 styrtede køkkenre-
gionen med personale og det hele i havet. 
Den kvindelige indehaver af borgen forlod 
omgående stedet og vendte aldrig mere 
tilbage.
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Endelig kan man jo ikke besøge Bush-
mills uden også at besøge byens største 
attraktion, Old Bushmills Distillery. Des-
værre lå produktionen stille pga. ferie, men 
rundturen på destilleriet var alligevel inte-
ressant. Det meste af den whiskey, der 
fremstilles i Irland tappes og pakkes på 
dette destilleri. Der er kun tre aktive destil-
lerier i Irland i dag mod tidligere op mod 
2000, og de er alle tre ejet af Irish Distil-
lers Group, og Bushmills er formentlig det 
ældste destilleri i Irland.

Om aftenen ville vi gå ned i byen og må-
ske nyde en Guinness på en af byens pub-
ber. Men vi havde netop valgt den aften om 
året, hvor der var Band Parade. En aften 
om året samles de forskellige bands fra 
området til en parade, hvor de samler 

penge ind til deres eksistens. Og der var 
mange bands. Hver lille flække med re-
spekt for sig selv har mindst et band. Alle 
var i mere eller mindre kunstfærdige unifor-

mer, lige fra stramme militæriske unifor-
mer med kasketter, der kunne lede tan-
kerne ca. 60 år tilbage i tiden, til lidt mere 
uhøjtidelige uniformer med kvasthuer. 

Den følgende dag forlod vi pladsen og 
kørte sydover til Belfast. Da vi efterhånden 
var ved at være mættede med indtryk, blev 

det kun til en gåtur inde i bycentrum, hvor vi 
bl. a. så “Belfasthjulet”, et kæmpemæssigt 
pariserhjul, der står ved byens rådhus.

Dagen efter kørte vi videre til Dublin, 
hvor vi fandt en plads i byens sydvestlige 

16



af året henligger kammeret i bælgmørke.
Dagen efter kørte vi en tur i Wicklow 

Mountains, et stærkt kuperet område syd-
vest for Dublin. Et spændende område, 
hvor man det ene øjeblik kører oppe på 
store hedesletter, og det næste kører man 
i frodige dale med skove og vandfald.

Endelig kører vi den sidste tur til Wex-
ford, få kilometer fra færgelejet. Vi brugte 
den sidste dag i Irland til ren afslapning.

Onsdag den 22. juli tog vi efter 17 dage 
i Irland færgen tilbage til fastlandet. Til-
bage i Frankrig kørte vi østpå, og hen under 
aften fandt vi en campingplads i camping-
check bogen, men den levede bestemt 
ikke op til det, som der står, man lægger 
vægt på ved udvælgelse af pladser. 

Lørdag den 25. juli er vi efter 3 ugers 
fantastisk spændende ferie og ca. 6.000 
km. kørsel tilbage i Danmark. Vor konklu-
sion er, at Irland bestemt er værd at be-
søge, og der er meget mere at se, end man 
klarer på en fe-
rie.

Mange cam-
pinghilsner
DCK 2507 
Mathilde, 

Ingrid & Jørgen 
Nielsen

udkant. En temmelig stor plads, der da var 
udmærket, men så heller ikke mere. Un-
dervejs besøgt vi den lille by Drogheda, 
hvor der i år 837 lagde 60 vikingeskibe til 
floden Boynes bredder, hvilket var starten 
til århunderders undertrykkelse af vikinger, 
normannere og englændere. 

Byen har Irlands bedst bevarede byport, 
som vi naturligvis skulle køre igennem. Lidt 
derfra besøgte vi en kirkegård i Monaster-
boice. På denne kirkegård står to af Irlands 
bedst bevarede højkors fra 900-tallet. På det 
ene er relieffer fra bibelen, og man brugte i 
mange år korset til undervisning af børnene. 
Det andet er lidt mere medtaget, og vi fik at 
vide, at det skyldtes, at mange irere, der ud-
vandrede under 
hungersnøden i 
1800 tallet, havde 
taget en lille flis af 
korset med som 
relikvie.

Den følgende 
dag kørte vi ud til 
et område med 
gravhøje, der er 
ca. 6.000 år 
gamle, og som 
pga. deres stør-
relse og beliggenhed har været centrum i 
efterfølgende kulturer. Det spændende ved 

en af højene var, 
at hvis solen 
skinner på dagen 
for vintersolhverv, 
vil solens stråler 
kl. godt otte om 
morgenen gå 
gennem indgan-
gen og nå grav-
kammeret adskil-
lige meter inde i 
højen i nogle få 
minutter. Resten 
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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

Ormslev

Campinggaarden Ormslev | 8260 Viby J
Tlf. 8628 35 66

www.campinggaarden-ormslev.dk

E L S K E R A L L E Å R S T I D E R

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

4 4 k lf

 
campingplads.

  
(undtaget helligdage og skoleferier).

TopCamp Feddet er beliggende  
ved den idylliske, fredelige kystline  

ved Præstø Fjord og den friske Østersø
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Kreds sjælland afholder i år julestævne 
på Slotskroen i Hillerød, lige over for det 
smukke Frederiksborg slot.

Vi skal holde på p-pladsen Klostervej i 
Hillerød, kik efter DCK-skilte. Der er an-
komst lørdag efter kl. 14.

Julefrokosten starter kl. 18 i gildesalen 
og vil bestå af traditionel julebuffét og for-
ventes afsluttet kl. 24.00.

Søndag morgen er der morgenmad fra kl. 
9-11 ligeledes i gildesalen.

Søndag vil der være mulighed for at del-
tage i en rundvisning på Frederiksborg slot, 
tilrettelagt eksklusivt for os med bl.a. frem-
visning af fangekælder – noget som nor-
malt ikke er offentligt tilgængeligt.

Prisen for alt dette er kr. 250,- pr. person 
for maden (drikkevare skal I selv købe på 
kroen) og kr. 75,- i stævnegebyr pr. vogn. 
Betaling til konto 2267 8970789155.

Tilmelding via  på www.dck.dk eller til 
DCK 3006 Niels Døssing 

Tlf. 2633 1869

Bindende tilmelding og betaling senest 
den 15. november. Der er plads til max. 
30 vogne. 

Kredsbestyrelsen Sjælland

JULEJULESTÆVNESTÆVNE
Den 28.-29. november 
på Slotskroen i Hillerød

STÆVNEannoncer
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Middelfart by afholder stort julemarked i 
centrum fra kl. 10-16.

Traditionel julemad bestående af flæske-
steg med tilbehør og risalamande med 
mandelgave: 
Voksne pr. person: .  .  .  .  .  .  .  kr. 125,-
Børn under 14 år pr. person:  .  .  kr.  60,-

Stævnegebyr pr. enhed:   .  .  .  .  kr. 100,- 
Stævnegebyr for enlig:  .  .  .  .  .  kr.  50,-  
Overnatning pr. voksen pr. døgn:  kr.  60,-
Overnatning pr. barn (4-14 år) 
pr. døgn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr.  30,-
Strøm pr. døgn:   .  .  .  .  .  .  .  .  kr.  29,- 

Sidste tilmelding onsdag 
den 18. november!

På www.dck.dk eller til:

DCK 3888 Rita & Per Jensen 
Tlf. 6226 3258

DCK 2983 Fl. & Lisbeth Wænnerstrøm 
Tlf. 6441 4468

“Hindsgavl Camping har store problemer, 
for der gemmer sig mange nisser i skoven 
bagved campingpladsen, og nisserne kan 
godt finde på at drille campisterne. 
Derfor skal vi hjælpe campingplad-

sen med at finde nisserne, så 
drillerierne kan holde op, 

og vi har brug for hjælp 
fra en masse børn og 
barnlige sjæle”.

Nu nærmere tiden sig 
for den søde juletid og traditio-

nen tro afholder Kreds Fyn jule-
stævne den 27.-29. november. I år foregår 
det på Hindsgavl Camping ved den gl. Lil-
lebæltsbro i Middelfart. 

Program:
Fredag: Ankomst. 
Lørdag kl. 10.00: Standerhejsning, ind-
betaling af stævnegebyr og skovtur for at 
finde ting til juledekorationer.
Kl. 13.30: Julestue i samlingsstuen, hvor 
vi skal lave juledekorationer og juleklip. Ju-
letræet skal også pyntes og Kreds Fyn er 
vært med æbleskriver, gløgg og saftevand 
til børnene. 
Kl. 15.00: Nisserne skal findes i skoven og 
hvis vi er heldige og fanger dem alle sam-
men, skal vi danse rundt om det pyntede 
juletræ sammen med de frække nisser. 
Kl. 18.30: Der er fællesspisning med tradi-
tionel julemad fra den lokale slagter, hvor-
efter der er mulighed for en svingom. 
Søndag kl. 10.30: Standerstrygning.

JULESTÆVNEJULESTÆVNE
Den 27.-29. november på Hindsgavl Camping, 
Søbadvej 10, 5500 Middelfart
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Skamstrup julevise melodi: 
Nu det jul igen...

1.  Nu det jul igen
Og nu det jul igen
Og julen holdes her på Skamstrup
Tag familien med
Vi skal fælde træ
Pynte det med julehjerter

2.  Til de kære små
Ser om vi kan få
Julenissen til lidt hygge
En gave skal der vær
Til søde børn især
Pænt der under træet ligge

3.  Vi skal ha’ god mad
Flæskesteg og and
Serveres til de gode priser
Ris a la mande med sovs
Mandelgave ås
Vi skal rigtig julehygge.

4.  Så kom nu alle mand
Far og mor og børn
Sæt et kryds i jer’s kalender
Slå et smut forbi
Skamstrup Camping hi
Medbring gerne bedsteforældre

Vi har på Skamstrup valgt at holde jule-
stævne med børnene i centrum. 

Vi mødes til standerhejsning fredag. Lør-
dag formiddag kører vi til Torbenfeldt Slot 
og finder et flot juletræ. Mens mændene 
får rejst træet, vil vi andre klippe klistre ju-
lepynten dertil. Så hvis i har noget “klippe-
klistre” papir, må det meget gerne med-

JULESTÆVNEJULESTÆVNE 
Den 27.-29. november 2009 på Skamstrup

bringes. Vi ser, om vi kan få nissen til at 
komme forbi og underholde børnene lidt. 
Der vil være gløgg og æbleskiver. Børn un-
der 15 år vil få gaver, men der er et foræl-
dretilskud til disse på kr. 25,- pr barn.

Lørdag aften vil vi få mad fra Mørkøvhal-
len. And og flæskesteg til kr. 95,- pr. ku-
vert. Børn under 15 år er halv pris. Venligst 
oplys ved tilmelding antal børn under 15 år 
med angivelse af navn og alder i kommen-
tarfeltet.

Stævnegebyr kr. 75,-. Betaling af mad, 
gaver og stævnegebyr  til reg. nr. 2267 kon-
tonr. 8970389696 ved tilmelding. Husk at 
påføre medlemsnr. ved betaling. Tilmelding 
senest mandag den 23.11.09.

Vi glæder os til at se jer!

Skamstrup Camping
Tlf. 22 940 941, skamstrup@live.dk

Du skulle gå hen på kontoret og 
bede om lønforhøjelse, Svend. bede om lønforhøjelse, Svend. 
Hvad i alverden laver du så her på Hvad i alverden laver du så her på 
travbanen???travbanen???

Chefen sagde, at jeg lige skulle Chefen sagde, at jeg lige skulle 
klappe hesten.klappe hesten.

D skulle gå hen på kont et ogDuDu skulle gå hen på kontorret og

Månedens Månedens vitsvits

21



Reg. Nr. 2267 
Konto nr. 6273528944.

Overnatningspriser:
Afregnes med campingpladsen.

Pr. Voksen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 55,-
Pensionister .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 48,-
Børn under 12 år   .  .  .  .  .  .  .  .   Gratis
El pr. døgn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 35,-
Plads afgift   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 20,-

Kørselsvejledning
Kør ad hovedvej 13, drej af ved Engesvang, 
følg skiltet ved kroen.

Kør ad hovedvej 15, drej af ved Funder 
Kirkeby, følg skiltet ved kirken.

Tildmelding senest 27.11 2009 til

DCK 2016 Kisser & Jørn Jakobsen
Tlf: 4831 8867/2144 4301

true@jakobsen.mail.dk

eller

DCK 2640 Else & Helge Poulsen
Tlf: 8692 8134/2892 3634 
helge.poulsen@mail.tele.dk

eller www.dck.dk

Program
Fredag: Ankomst.
Kl. 20.00: For dem der har 
lyst, er der fælles hygge/
kaffebord i samlingsstuen (tag 
selv kaffe & brød med).

Lørdag kl. 10.00: Standerhejsning.
Efter standerhejsningen er der mulighed 
for at samle dekorationsmateriale i den 
nærliggende plantage.
Kl. 13.30: Vi mødes i samlingsstuen til 
gløgg og hjemmebagte pandekager. Vi 
laver dekorationer, danser omkring jule-
træet, og måske får vi besøg af nissemor 
& nissefar.
Kl. 18.00: Spisning i samlingsstuen.
Middag: Flæskesteg med tilbehør samt 
ris à la mande med kirsebærsovs

Søndag kl. 11.00: Standerstrygning.

Priser:
Stævnegebyr.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 100,-

Middag (bindende tilmelding):
Pr. voksen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 120,-
Pr. barn 5-12 år  .  .  .  .  .  .  .  .  kr.  60,-
Børn under 5 år   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
gratis

Betaling for mad og stævnegebyr 
skal indbetales på konto i Nordea 
Bank Risskov afdeling senest 27. 
november. Husk DCK-nummer! 

JULESTÆVNE
I Kreds Jylland den 4.-6. december på DCU Camping 
Hesselhus, Moselundsvej 30, Funder, 8600 Silkeborg
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Fredag-, lørdag- og søndagshygge!

Program
Fredag kl. 19.00: Standerhejsning, deref-
ter indbetaling af stævnegebyr på 60 kr./
enlige 30 kr. indbetaling af overnatning. 

Lørdag kl. 8.00: Der kan hentes morgen-
brød i klubhuset. For dem, der ønsker det, 
kan man spise i klubhuset.
Kl. 10.00: Hygge/sysler i klubhuset. Man 
kan lave, hvad man vil strikke, hækle, 
tegne, male, klippe, lave kort, sy eller bare 
snakke og lære forskellige ting af hinan-
den. 
Kl. 18.30: Fællesspisning med egen mad. 

Søndag kl. 11.00: Standerstrygning. (Alle 
skal hjælpe til med at gøre rent i huset, wc, 

HOBBY-HYGGE STÆVNE HOBBY-HYGGE STÆVNE 
 Den 8.-10. januar 2010

eet,

bad, køkken og stuen mv., den går ikke, at 
alle bare pakker sammen og smutter). Det 
er fra kl. 11.10 – kl. ca. 11.30.

DCK 2090 Jørn & Pia Svitzer Andersen, 
Tlf. 4817 4282 2095 4283 

p.svitzer@webspeed.dk
 

DCK 3019 Bente & Finn Endel, 
Tlf. 2639 4075 

endel@get2net.dk
 

DCK 2153 
Heidi Würtz & Flemming Sørensen, 

Tlf. 2191 2964  
fles@hvidovrenettet.dk

Tilmelding www.dck.dk inden den 6. januar 
2010. Bindende tilmelding. Ret til ændrin-
ger forbeholdes.

God weekend og på gensyn 
fra Hobbyholdet

Dejlig naturplads kun 700 m fra havet

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

Samarbejdsplads 15%

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

www.gronninghoved.dk · info@gronninghoved.dk
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Vidste du?Vidste du?
DatolinjenDatolinjen

Hvor på havet ligger datolinjen, som Hvor på havet ligger datolinjen, som 
man skal sejle over, hvis man vil op-man skal sejle over, hvis man vil op-
leve f.eks. to torsdage på en uge?leve f.eks. to torsdage på en uge?

Datolinjen går ned gennem Stillehavet, Datolinjen går ned gennem Stillehavet, 
hvor den nogenlunde følger 180. længde-hvor den nogenlunde følger 180. længde-
grad. Men den dog slår nogle sving, så USA grad. Men den dog slår nogle sving, så USA 
og Rusland bliver i hver sin tidszone, og og Rusland bliver i hver sin tidszone, og 
hele New Zealand får lov at ligge i samme hele New Zealand får lov at ligge i samme 
zone.zone.

Når man passerer linjen i retning mod vest Når man passerer linjen i retning mod vest 
(altså fra Amerika mod Asien),(altså fra Amerika mod Asien), springer  springer 
man en dato og en ugedag over. man en dato og en ugedag over. 

Rejser man østpå, lægger man en dag til.

HUSK! Du kan købe din LMC med tysk moms via din lokale LMC forhandler...

IDominant serien kan vælges mellem 9 fantas-

tiske indretninger med enten enkeltsenge eller dobbeltsenge i

str. 485 til 640 til priser fra 158.800 kr.

LMCs 7 serier, Casa

Familia, Münsterland,

Favorit, Dominant,

Ambassador, Exquisit

og Innovan byder på

46 Indretninger i

størrelser fra 395 

til 720 til priser 

fra 118.700,-.

DOBBELTE BUNDE I MAGASINER STAN-
DARD TIL DET DANSKE MARKED • VIN-
TERRYGLÆN STANDARD TIL DET DAN-
SKE MARKED • UDSKÆRINGER I SKA-
BE OG SÆDEKASSER SÅ LUFTEN KAN
CIRKULERE OPTIMALT UDEN KULDE-
BROER OG KONDENS • TRUMA BLÆ-
SERVARME M. 12 V. BLÆSER • KØLE-
SKABSVENTILATION MELLEM GULV
OG LOFT • EFFEKTIV DESIGNER
EMHÆTTE • BREDERE
INDGANGSDØR -  2 DELT • GAS-
KASSEBUND I ALUMINIUM • TRED-
JE STOPLYGTE • ALUMINIUMS-
SKØRTER • DESIGNER BAGLYGTER
• ALU-FÆLGE • MYGGENETSDØR
• VARIO BORD • TEFLONBE-
HANDLEDE HYNDESTOFFER •
STOR HEKI 2 TAGLUGE SAMT
MINI-HEKI TAGLUGER STAN-
DARD  • FORHØJEDE SENGE

MED GASSTØDDÆMPERE • KRAFTIGE
STØTTEBEN • RESERVEHJULSHOLDER I GASKASSEN •

ALLE VINDUER OPLUKKELIGE MED LMC KOMBIKASSETTER • STYRO-
FOAN-ISOLERING • GASKASSELÅG MED GASSTØDDÆMPERE • FORTELTSLAMPE

MED FJERNBETJENING • 12 V BELYSNING MED 240 W OMFORMER • LYSDÆMPER PÅ LOFTLAM-
PE OVER VARIOBORD • SUPER FLOT INDIREKTE BELYSNING I FLERE MODELLER •

KLÆDESKABSBELYSNING • SAMLET SPILDEVANDS AFLØB • 44 LTR. VAND-
TANK • BRUSEBUND • THETFORD-KASSETTETOILET M/ELEKTRISK PUMPE

• MULIGHED FOR LAMELUDTRÆK MELLEM ENKELTSENGE • MULIG-
HED FOR SÆDEVARME • MULIGHED FOR ALDE CENTRALVARME •
MULIGHED FOR VANDBÅREN GULVVARME BÅDE I FORBINDELSE
MED BLÆSERVARME OG ALDE CENTRALVARME • MULIGHED FOR

ALKO TRAILER CONTROL • MULIGHED FOR GASBAGEOVN • MULIGHED
FOR FORHØJET TOTALVÆGT • MULIGHED FOR 150 LTR. KØL/FRYS

FORHANDLERE:
SJÆLLAND:
Østsjællands Camping Center, Jersie Strandvej 88, 2680 Solrød Strand, tel. 56 14 33 55
Fredensborg Caravan, H. C. Ørstedsvej 8, 3000 Helsingør, tel. 48 48 09 70

FYN:
SK Caravan, Hovedvej 1A, 5491 Blommenslyst, tel. 65 96 71 05
Faaborg Camping Center, Telemarken 1, 5600 Faaborg, tel. 62 61 71 05

JYLLAND:
Løgstør Caravan Center, Danmarksvej 18, 9670 Løgstør, tel. 98 67 30 93
Brønderslev Caravan, Eventyrvej 18-22, 9700 Brønderslev, tel. 98 82 28 75
Christiansfeld Camping Center, Hjerndrupvej 5, 6070 Christiansfeld, tel. 74 56 21 00
Krone Camping, Krusåvej 34, Alslevkro, 6240 Løgumkloster, tel. 74 74 52 00
Campingcentret Vejle A/S, Bugattivej 9, 7100 Vejle, tel. 75 85 79 00
Ikast Camping & Fritid, Eli Christensens Vej 61, 7430 Ikast, tel. 97 15 54 94
Kronjyllands Camping Center Randers, Grenåvej 90, 8900 Randers, tel. 86 42 86 94

Du kan se mere på: www.lmc-caravan.dk

- de kræsne helårscampisters foretrukne valg

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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I weekenden den 25.-27. september 2009, 
deltog vi i klubbens Hundestævne på Hil-
lerød Camping. Nu bor vi selv 25 km fra 
Hillerød og bruger byen som indkøbssted 
for det, vi ikke kan få i lokalområdet, så vi 
har slet ikke tænkt på at besøge pladsen – 
vi vil da godt lidt længere væk, når vi skal 
slappe af! Men den opfattelse blev ændret 
i weekenden!

Om fredagen var der Hillerød Kulturnat, 
som Annette også var arrangør af. Og der 
foregik rigtig mange ting på pladsen. Hyt-
terne blev brugt som små boder, hvor der 
blev fremvist forskellige håndværk. Spej-
derne var der med bål og mad, ligesom 
Falck, Blodbanken og Hjemmeværnet – 
med den hylen af sirener, som der nu er, 
når de har en politibil med!

Campingværten gav et glas vin, øl eller 
vand lørdag aften, fordi weekenden var sæ-
sonafslutning for hen-de, og vi var med til 
at “ære” den 56 årige toiletbygning, som 
fremover skal bruges til udhus, ved at lave 
kædedans til “Vi tager højre arm frem, vi 
tager højre arm tilbage, osv.” og harmo-
nika, rundt om og gennem bygningen. Den 
nye bygning skal opføres her i vinter.

Hundestævne
PÅ HILLERØD CAMPING

Søndag efter vores egen standerstryg-
ning, hvor Annette også deltog, holdt An-
nette selv standerstrygning for sin plads 
for vinteren. Vi deltog sammen med Leif og 
Dorthe Hansson. Der blev selvfølgelig ser-
veret kaffe og vand samt lidt chokolade. 
Annette havde en stor kurv med slikke-
pinde til alle ved vores standerhejsning og 
standerstrygning! Annette tænker på alt!

Alt i alt er det kun et positivt indtryk vi 
har af Hillerød Camping, som absolut bliver 
besøgt af os igen. Og mon ikke klubben 
også vil lægge et arrangement der igen. 
Det tror vi! Det var vist alle, der var begej-
strede!

Venlig hilsen
DCK 2175 Sanne & Søren 

Christiansen
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Campingpladsanmeldelse

Hillerød Camping er en rigtig hyggelig plads, 
der ligger fredeligt midt i Hillerød by, med 
gå afstand til masser af oplevelser. 

Overalt på pladsen er der flotte blomster 
og planter i krukker, lys i træerne, stole, 

borde og liggestole til fri afbenyttelse. I ho-
vedbygningen ligger receptionen med et 

begrænset udvalg, handicaptoilet/bad, 
køkken, stor stue med spiseborde, sofa-

Adresse:  Blytækkervej 18
 3400 Hillerød
Tlf.:  4826 4854
Web:  www.hillerodcamping.dk

HillerødHillerød  CAMPING
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hjørne, børnehjørne og en stor reol med 
spil og bøger som man kan låne. Der er 
også hytter og en legeplads på pladsen.

På selve pladsen er der ikke noget med 
hegn mellem vognene. Det er en åben 

plads med store træer. Da vi deltog i Hun-
destævnet, lå vi udenfor selve pladsen, 
hvor der er plads til ca. 60 vogne, men der 
er nem adgang til faciliteterne, som var fra 
1952 men flot vedligeholdte og absolut 
rene!

Under vores 
indkøring var cam-
pingværten, An-
nette Quist meget 
synlig. I det hele 
taget var hun me-
get synlig, positiv, 
glad, smilende og 
var med til at 
skabe en rigtig 
god stemning.

Alt i alt er det kun et positivt indtryk, vi 
har af Hillerød Camping, som absolut bliver 
besøgt af os igen. Og mon ikke klubben 
også vil lægge et arrangement der igen. 
Det tror vi! Det var vist alle der var begej-
strede!

Se mere på www.hillerodcamping.dk

DCK 2175 
Sanne & Søren Christensen
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Velkommen
TIL NYE MEDLEMMER!TIL NYE MEDLEMMER!

4044  Merete & Jan Mantzius, 
4241 Vemmelev

4045 Rolf Grundvåg, N-3613 Kongsberg

4046  Lene & Henrik Pedersen, 
6064 Jordrup

4047  Birte & Benny Nielsen, 
7500 Holstebro

4048  Jytte & Ingemar Andersson, 
S-46595 Nossebo

4049 D. Lange, 5600 Fåborg

4050  Iréne & Göran Axelsson, 
S-71232 Hällefors

4051  Marlis & Niels Theisen, 
6300 Gråsten

4052  Inge & Karl Nilausen, 4300 
Holbæk

4053  Åse Marie & Jørgen Pedersen, 
7570 Vemb

4054  Marianne & Jan Pedersen, 
3500 Værløse

4055  Bjarne Clausen, 4070 Kirke 
Hyllinge

4056  Lilian Stenberg & Jørgen Jensen, 
4030 Tune

Tak fra den afgåede redaktørTak fra den afgåede redaktør
Hej alle DCK’ere!

Jeg vil gerne sige tak til medlemmerne for 7½ års spændende og 
udfordrende arbejde for klubben og med klubbens blad. 

Jeg har nydt det udfordrende arbejde og har været glad for 
alle indlæg, store som små.

Årsagerne til at jeg har valgt at nedlægge mit arbejde i 
landsstyrelsen og jobbet som redaktør med omgående virkning er 

flere, men ind imellem må man konstatere at “nok er nok”, og det er 
det nu blevet for mig.

Tak for samarbejdet gennem årene.

Mange hilsner DCK 2635 Anne Gammelgaard
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Lørdag den 3. januar, blev et vendepunkt i 
vores tilværelse. Vi blev medlem af DCK og fik 
medlemsnummer 4001. Hvad er DCK? Vi vid-
ste det ikke, men jeg fik en lang og saglig re-
degørelse af sekretariatet, ved Jørgen Friis. 

Først tænkte jeg, at al den ros han gav 
klubbens medlemmer, ja hvis bare det til-
nærmelsesvis holdt stik, så var vi kommet 
ind i den rette klub. Vi meldte os til pinse-
træf i Paris den 12. april. 

Som efterlønner har man jo god tid, så 
bil og campingvogn blev pakket og klar til 
afgang den 3. april. Der skulle ses noget 
undervejs. Ved ankomst til campingplad-
sen nær Paris, blev vi modtaget af turens 
leder. Vi blev placeret mellem de “gamle 
garvede DCK’er”. Hvilken velkomst! Vi blev 
kun mødt af hjælpsomme mennesker, der 
lige skulle høre, hvorfra vi nu kom. 

Til standerhejsningen blev der fortalt, at 
der var nye medlemmer til stede, og hvis 
de ikke meldte sig selv, ja så vidste de, 
hvem vi var. Frem det kom vi, og der blev 
klappet. Herligt! Selve turen var ganske 
fantastisk. 

Vi var til Riverboat 
Jazz i Silkeborg i juni 
måned med camping-
vogn. Vi havde ikke 
mere end lige fået os 
indstalleret, før der 
kom besøg. Det var 
andre DCK’er, der 
havde opdaget, at vi var kommet. Straks 
blev vi budt ind i kredsen. Det viste sig at 
være folk fra bestyrelsen. Flinke folk. 

Vi havde nu fået blod på tanden, så vi 
meldte os også til høsttræf i Wien i uge 38. 
Fra Jørgen Friis fik vi tilsendt den mest nøj-
agtige beskrivelse til campingpladsen, som 
man kan ønske sig. Igen afgang i god tid. 
Vi forlod nordjylland den 3. august. Vi an-
kom som de første til Activ Camping i Wien 
den 10. september. Det varede ikke længe, 
før det myldrede ind med store som små 
campingvogne. Hurtigt blev vi igen budt vel-
komne. Dejligt. 

Det sydede af aktivitet mellem vognene. 
Der blev snakket og fortalt historier fra 
gamle som nye medlemmer. Det blev et 
helt fantastisk “Høsttræf”. Inger og Jørgen 
Friis havde lagt mange timers forberedelse 
i stævnet, for at alle skulle have det godt. 
Det lykkedes. Mange nye venskaber blev 
etableret. En stor ros til diverse medlem-
mer for deres vilje til at tage sig af nye i 
klubben. En oplevelse, som vi er glade for, 
at have deltaget i.

DCK 4001 Aff Ullersted & Poul Kraack

DCK setset  frafra  
ET NYT MEDLEM ET NYT MEDLEM 
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HØSTTRÆF i Wien
Det var med store forventninger, vi skulle 
på vor første Høsttræf, som blev afholdt i 
Wien den 12.-19. september 2009. Arran-
gørerne fra Danmark – Inger & Jørgen Friis, 
DCK 1254 – havde valgt campingpladsen 
Aktiv Camping Neue Donau. Det viste sig 
at være et virkeligt godt valg.

Efter at have fået sendt, via PC, de oplys-
ninger, som var nødvendige for at finde 
campingpladsen, ankom vi til en camping-
plads, der ønskede os velkomnmen. Plad-
sen var fin, ren, plan og med særdeles 
gode sanitære forhold. Godt valgt. I løbet 
af lørdagen ankom der mange køretøjer, 
både fra Danmark, Norge og Sverige. Snart 
var der aktivitet på pladsen. Mange glade 
mennesker mødte gamle venner.

Lørdag eftermiddag kl. 17.00 blev der 
kaldt sammen til standerhejsning. Alle 
mødte selvfølgelig op. Der blev budt vel-
kommen af Jørgen Friis, og de tre nordiske 
flag gik til tops, mens de nordiske national-
sange blev sunget. 

Jørgen fortalte lidt om de praktiske ting 
vedrørende træffet samt om søndagens 

program. Da det er 5 år siden, at det første 
Høsttræf fandt sted, og da der var flere del-
tagere, der havde været med fra starten, 
blev der delt 5 års-tegn ud. Tillykke til 
dem. 

Der blev lavet langbord. Herefter var der 
sild med snaps. Der blev skænket med 

rund hånd. Det tegnede godt. En virkelig 
god aften med dejligt vejr og glade menne-
sker. Kan man ønske sig noget bedre? Den 
1. dag under ledelse var endt perfekt. 

Søndag afgang med de bestilte busser 
(fire i alt) kl. 17.30. Vi skulle til festaften 
inde i Wien. Stedet, hvor vi skulle spise, 
kunne busserne ikke komme til at parkere, 
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man fik set og hørt meget omkring byen. 
Ved frokosttid blev vi kørt lidt udenfor byen, 

hvor Inger & Jørgen havde valgt en fin re-
staurant med udsigt ud over bakkerne om-

kring Wien. Derfra kørte vi til Europas stør-
ste underjordiske sø. Igen en stor ople-
velse. Happy Hour kl 17.00 og hyggeligt 
samvær resten af aftenen. 

så alle deltagere (ca. 190 personer) blev 
sat af. Vi vidste ikke rigtig, hvor vi var, men 
så tog Inger over, og hun fandt hurtig ste-
det, hvor festaftenen skulle være. 

Spisning – buffet – fra et langbord, hvor 
man kun kunne komme til fra en side, ja 
det skabte lidt kø. En af Østrigs bedste har-
monikaspillere gjorde hvad han kunne for 
at få os i god stemning, så det varede ikke 
længe inden, der blev danset. Ved midnats-
tid var alle atter på campingpladsen, hvor 
nogle fortsatte med hyggeligt samvær.

Mandag var til fri disposition. En god be-
slutning. Happy Hour kl. 17.00.

De, der havde bestilt billet til Wienerkon-
cert, blev afhentet og i bus kørt til en lille, 

men flot koncertsal. Her blev der spillet 
musik af bl.a. Mozart og Strauss. Danset 
ballet og sunget opera. En stor oplevelse. 
Det begyndte at småregne, så der var ikke 
mere festivitas den aften.

Tirsdag blev vi afhentet kl. 9.30 for at 
deltage i en rundvisning i Wien med skan-
dinaviske guider. En virkelig fin oplevelse, 
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ler, hvor der ikke alle steder var cykelstier, 
så vi brugte fortovet. En fantastisk tur, tak 

for det Kirsten & Allan. Happy Hour kl. 
17.00.

Da det var 90 års dagen for de første 
Wienerbørns ankomst til Danmark efter 1. 
Verdenskrig, blev der afholdt en ceremoni, 
hvor de, der ville, kunne deltage. Det var en 
vidunderlig oplevelse. Der blev holdt flere 
taler, sunget sange af wienerbørn samt un-
derholdning af Kyllingerne, et kor fra ven-
skabsbyen Århus. 

Torsdag kl. 17.00 et besøg på en ægte 
Wiener Heuriger, smukt beliggende lidt 
udenfor byen. Alle blev bænket, og inden 
længe blev maden serveret. Et herligt mål-

Onsdag var til fri disposition. Vi blev 
enige med Kirsten & Allan Larsen om, at 

cykle ind til byen og ud til slottet Schön-
brunn. De første km foregik langs Donau 

og ind i parken omkring Prater. Ikke noget 
problem så vidt. Ind gennem byens trængs-
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tid, hvortil der var smagsprøver på årets 
vinhøst. Under middagen blev vi underholdt 
at to lokale spillemænd, samt Kyllingerne. 
Vel ankommet på Aktiv Camping, blev der 
atter budt indenfor i mange telte. Igen en 
god tilrettelagt dag/aften var endt. 

Fredag var igen til fri disposition. Der 
blev bagt kager. Nogle af  tøserne skulle 
have kage og champagne som afskedshil-
sen. Kl. 17.00 var der standerstrygning, 
hvor der blev sunget “Om lidt bli’r her stille” 
samt “Så er det sidste stævnedag”. Der 
blev holdt tale og delt gaver ud til arrangø-

rerne. Efter standerstrygningen var der 
flere, der havde valgt at køre hjemover. Der 
var jo arbejde der kaldte om mandagen. 
Andre ventede til lørdag formiddag. Et dej-
ligt Høsttræf var forbi.

Mange nye venskaber blev skabt, mange 
ønsker om at måtte træffes på et senere 
tidspunkt, blev truffet. 

Der skal fra vores side lyde mange aner-
kendende ord for et virkeligt godt tilrette-
lagt stævne.

DCK 4001
Aff Ullersted & Poul Kraack
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10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

Tlf: 7588 3575 - www.randboldalcamping.dk
Kom i det Grønne!
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KøkkenHJØRNETHJØRNET
SENNEPSSILD
8 pers.

175 g sild
½ lille rødløg (ca. 25 g)
150 g fromage frais
1 spsk. grov sennep
1 spsk. sød fransk sennep
salt 
peber
1 spsk. kapers

Lad indholdet af 1 glas marinerede sild 
dryppe godt af og skær sildene i mindre 
stykker.

Pil og hak rødløget fint.
Rør fromage frais med grov sennep, sød 

fransk sennep, salt og peber.
Vend sildestykkerne, kapers og halvde-

len af løget i. 
Lad salaten trække nogle timer i køle-

skab inden serveringen.
Anret sildene i en skål og garner med 

resten af løgene.
Server salaten med rugbrød.

Marinerede sild kan varieres med krydder-
sild.

KYLLINGEBRYST MED SVAMPE
2 pers.

300 g kyllingebryst
15 g smør eller 1 spsk. olie
250 g svampe
2 skalotteløg (finthakket)
1 fed hvidløg (finthakket)
1 tsk. frisk el. ½ tsk. tørret timian
1 spsk. mel
¼ l hønsebouillon
1 dl fløde
salt og peber

Brun kyllingebrysterne på en pande med 
fedtstof og krydr med salt og peber.

Tag dem af panden og steg nu de ren-
sede svampe 3-5 min.

Tilsæt skalotteløg, hvidløg og timian og 
steg under omrøring et par minutter.

Rør melet i og tilsæt bouillon og fløde.
Kog det igennem og læg kyllingebry-

sterne i sovsen.
Lad retten simre under låg 8-10 min. til 

kødet er gennemvarmet.
Smag til med salt og peber og server 

med det valgte tilbehør.

Tilbehør: kartofler, ris eller pasta, samt 
grønne grøntsager.

God appetit ønsker
DCK 2635 Anne Gammelgaard
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En klog mand prøver 

grunden før han bygger.grunden før han bygger.

n kEEn kkkl

Månedens vise ord Månedens vise ord 
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

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

Camping Vilanova Park – “Kamma’s Se-
niorpriser ÅR 2010” 
Med egen bil og campingvogn eller auto-
camper.

I Perioden: fra 01/01 til 10/07 og fra  
21/08 til 31/12 - 2010
 
Disse priser skal være forud bestilt via 
Kamma på mail: kamma.vang@telefonica.
net og kamma@vilanovapark.com eller
Telefon/Fax:  0034 – 977 66 27 61 
 
Prisen indeholder: 2 senior personer (fra 
55 år), bil og campingvogn eller autocam-
per, el og 1 hund. IVA/Moms er inkl. Pris 
pr. dag € 15,-

******************************

Ved et ophold fra 1 dag og op til 14 dage 
gives der ikke yderlige rabat.
Der betales ved ankomst til campingen = 
€ 15,- pr. døgn
F.eks. 14 dage gange € 15,- = € 210,-

Ved et ophold fra 1 dag og op til 59 dage 
gives der 20% rabat – men kun når der be-
tales det fulde beløb ved ankomst til cam-
pingen – ellers ikke.
F.eks. 30 dage gange € 15,- = € 450,- 
minus 20% rabat = € 360,-
 
Ved et ophold fra 60 dage og mere gives 
der 45%. Der skal betales 60 dage forud 
ved ankomst til campingen og altid betales 
forud ellers ingen rabat.
F.eks. 60 dage gange € 15,- pr dag = € 
900,- minus 45% rabat = € 495,-

PriserPriser VILANOVA

Campingplatz Jarplund
24941 Jarplund · Europastraße
Tel  0461/979024

Internet:
www.campingplatz-jarplund.de
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Ingen batterier holder evigt, men du kan 
forlænge levetiden af batteriet i din cam-
pingvogn ved lidt simpel omtanke.

Almindelige bly/syre akkumulatorer – og 
det gælder også de vedligeholdelsesfrie 
udgaver i en god kvalitet – tåler ikke dybe 
afladninger. Blot en enkelt svipser klipper 
en stor bid af levetiden og forringer kapaci-
teten for stedse.

En bly/syre akkumulator er afladet, når 
spændingen i ubelastet tilstand er 12 
volt.

Herefter skal den hurtigst muligt genop-
lades – i modsat fald optræder der sulfate-
ring på blypladerne og den forsvinder IKKE 
igen.

Af samme årsag er mange varmeanlæg 
og køleskabe konstrueret sådan, at de 
ikke starter hvis spændingen er under 12 
volt.

Fortvivl ikke, hvis du undtagelsesvis har 
tappet dit batteri til mellem 11,5 og 12 
volt, men sørg for at oplade det hurtigst 
muligt. Har du afladet til under 10,5 volt, 
så kan du godt begynde at spare op til et 
nyt batteri! (Det gamle kan nok holde i 
nogle år, inden det falder helt sammen, 
men kapaciteten er faldet drastisk).

Før længere tids opbevaring skal batte-
riet være fuldt opladet. Det bliver det kun, 
hvis du tilslutter ladestrøm eller har en la-
debooster og kører en MEGET lang tur. 

Pas på batteriet  
– DET BETALER SIG

Fuldt opladet er spændingen ca. 12,7 volt 
ubelastet.

Når du så skal have nyt batteri, så over-
vej at købe et Gel eller AGM batteri. De ko-
ster lidt mere, men holder typisk dobbelt 
så længe – normalt mindst 8-10 år. De har 
den store fordel, at de tåler dyb afladning 
uden at tage skade. Yderligere er batteri-
ets brugbare kapacitet større* og det kan 
levere en meget kraftig strøm** til fx mo-
veren uden at blive overbelastet.

*  Du kan kun trække 40-50% af den på-
trykte kapacitet fra en bly/syre akkumu-
lator. Det giver 30-35 Ah (Amperetimer) 
fra en 75 Ah akkumulator, svarende til 
forbruget fra 3 stk. 10 W pærer i 14 ti-
mer eller et fladskærms-TV i ca. 7 timer.
Gel og AGM batterier kan teoretisk le-
vere 80%, men vil typisk levere 60-70% 
inden spændingen falder til under 11,5 
volt. Det giver en effektivt kapacitet på 
45-50Ah fra et 75 Ah AGM batteri eller 
næsten 50% mere end et tilsvarende 
bly/syre batteri.

**  Et bly/syre forbrugsbatteri kan kun le-
vere en strømstyrke på 10% af kapaci-
teten eller 7,5 A for en 75 Ah akkumu-
lator. Det er slet ikke nok til startstrøm-
men på en mover. AGM batterier kan 
levere op til 100%. 

Red.
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Færgerabatter 2009! 
TALLINK/SILJA LINE tilbyder på linjerne 
Stockholm – Åbo og Stockholm – Hel-
singfors 10% rabat på bil + camping-
vogn eller autocamper. 20% rabat på 
kahyt. 

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

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

For deltagere på FICC, Ipswich tilbyder 
DFDS følgende rabatter. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRENÅ/VARBERG TUR/RETUR

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

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

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

RABATAFTALE MED HH FERRIES, DER SEJLER MELLEM HELSINGØR–HELSINGBORG
Vis dit DCK medlemskort og få 10% rabat på overfarten. Eller spørg deltagere på turen om I kan 
være fælles om et færgerabathæfte med 20 klip. Der er penge at spare på overfarten! Har du bro-
bis får du 20% rabat på overfarten.
Se mere på www.ferrycenter.fi

38



9/102009/9/9/9/1099200020
KREDS JYLLAND:

Formand:  Jørn Jacobsen

Truevej 23, True, 9550 Mariager

Tlf. 4831 8867 eller 2144 4301 

e-mail: jylland@dck.dk

2009

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

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

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

2010

28.02 - 28.02 ................Ferie for Alle i Herning

SKAMSTRUP:

 Grydebjergvej 32

 Skamstrup 

 4440 Mørkøv 

 e-mail: skamstrup@dck.dk

2009 

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

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

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

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

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

2010

08.01 - 10.01 .................. Hygge-hobbystævne

29.01 - 31.01 .................. Hygge-hobbystævne

05.11 - 07.11 .................. Hygge-hobbystævne

12.11 - 14.11 .................. Hygge-hobbystævne

De med fed markerede stævner kan læses på 

www.dck.dk 

LANDSSTÆVNER OG UDLANDSTURE

2009

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

2010

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

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

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

KREDS FYN:

Formand:  Flemming Wænnerstrøm

Lyøvænget 68, 5500 Middelfart

e-mail: fyn@dck.dk

Tlf. 6441 4468/2081 9468

2009

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

KREDS SJÆLLAND:

Formand:  Leif Hansson

2670 Greve

Tlf. 2672 1901

e-mail: sjaelland@dck.dk.

2009

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

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

2010

29.01 - 31.01 .............Bellacenteret camping??

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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