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FORSIDEBILLEDE: 
Landsstævne i Hammel 2012

Indledningsvis endnu engang tak 
for valget til landsformand for en 
ny periode, ligeledes en stor tak til 
medlemmernes opbakning til det 
årlige landsstævne, der helt natur-
ligt også i år bar præg af, at det er 
i en periode med konfirmationer.

Tak for tilslutningen til landsge-
neralforsamlingen, som “altid” er 
en del af landsstævnet, og som 
på forskellig vis fylder en del af ar-
rangementet, hvilket jo er demokratiets positive islæt. Der 
skal ligeledes lyde en stor tak til kreds Jylland for et vel 
tilrettelagt og velafviklet Landsstævne 2012.

Efter en landsgeneralforsamling begynder et nyt DCK 
arbejdsår, der blev genvalg og nyvalg til landsstyrelsen, 
og lidt nyt “blod” i landsstyrelsen skulle give rig mulighed 
for nye input, til gavn og glæde for klubben og dens med-
lemmer.

Bjarne Rusbjerg (klubbens revisor) blev enstemmigt 
valgt til landskasserer, Kai Rasmussen blev valgt til den 
ledige post der var opstået. Alex Andreasen og Tonni 
Hansen blev genvalgt. 

Til de afgående landsstyrelsesmedlemmer skal lyde en 
stor tak for indsatsen, og til de nye og “gamle” landssty-
relsesmedlemmer et velkommen, hvor der venter Dem et 
spændende arbejdsår til gavn for klubben.

Efter et hyggeligt landsstævne/landsgeneralforsamling 
sluttedes der af med fest lørdag aften, hvor bl.a. 35 års, 
30 års og 25 års jubilarer blev hyldet. Landsstyrelsen 
havde i år valgt at udnævne et par aktive DCK’ere som 
æresmedlemmer, nemlig Bodil og Jørgen Brohus, der 
begge to altid på forbilledlig vis, med deres altid positive 
og uselviske tilgang til de mange opgaver der har været 
“pålagt” dem hen ad vejen, var et ganske naturligt valg.

Yderligere blev en person fremhævet, Tonni Hansen 
for det enorme arbejde med at få NCT 2011 i Nyborg op 
og stå, men ene går sådan et træf naturligvis ikke, så der-
for endnu engang tak til alle DCK’ere, der viste hvad en 
lille klub, med et godt sammenhold, kan præsterer.

En ny camping sæson er godt i gang, de fleste skal ud 
på landevejene, men husk at tage hensyn til andre med-
trafikanter, og sidst men ikke mindst pas godt på jer selv.

Hermed ønsker landsstyrelsen alle en god sommer og 
på gensyn et sted.

DANSK CARAVAN KLUB 
– for folk på farten – hele året

Med venlig camping hilsen
Børge Jensen, landsformand
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SIDSTE NYE.   
            LED PÆRER 
Nu kan vi også levere LED pærer (diode pærer)  
til de mest almindelige typer lamper i en campingvogn. Første levering 
vil være hjemme på vort lager ca. 1. juni.  Følg med i vor netbutik. 
Du vil blive overrasket over priserne — nu kan det virkelig betale 
sig at skifte til LED pærer — I vor egen vogn, betyder det, at vi kan 
tænde alle lamperne samtidig, og ikke bruge mere strøm end hvis 
vi havde 1 eller 2 af de normale halogen pærer tændt.   

COMFORTVIDEOTM 

ST700.  

Komplet med 3,5” skærm,  

kabler og kamera. Perfekt til  bil og 

campingvogn, samt autocamper 

Kun  

    kr. 1.895,00 inkl. moms 

NYT   NYT   NYT   NYT 
Køb ComfortvideoTM direkte i vor nye netbutik. 

www.jepotech-shop.dk 
Der vil du kunne købe alle de produkter, vi fører til 
campister. I løbet af de næste måneder, vil der  

løbende komme nye og spændende produkter. Følg 
med i butikken. Åbner ca. 1. juni 2012 
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JEPOTECH ApS, Sandbakkevej 44, 4390 Vipperød. 
 Tlf. 59 11 01 99 -  www.jepotech.dk  - www.jepotech-shop.dk 

Trådløs dæktryksmåler 
 TM210,  m. 4 sensorer.  Kun kr. 1.395,00. inkl. moms 

Se montage video på hjemmesiden. 



Kreds Fyn 
Tillidsvalgte 2012/13
Bestyrelsen
Formand: 
DCK 3888 Per Jensen
Tlf.: 7220 1358/6226 3258
E-mail: fyn@dck.dk

Næstformand: 
DCK 2949 Mogens Hansen
Tlf.: 6441 3811/3025 4018
E-mail: hmogens@gmail.com

Kasserer: 
DCK 4141 Dorthe Pedersen
Tlf.: 2764 2736 
E-mail: dorthe1965@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer: 
DCK 2976 Poul Andersen
Tlf.: 6441 4150
E-mail: elizabeth.poul@gmail.dk

DCK 0907 Peder Larsen
Tlf.: 6261 9898 
E-mail: hapela@ofir.dk

Revisorer: 
DCK 2605 Jørgen Jørgensen 
DCK 2966 Tonny Tornehave  

Revisorsuppleant: 
DCK 2923 Birgitte Wænnerstrøm

1. suppleant: 
DCK 2947 Annelise Borkner

2. suppleant: 
DCK 2942 Raili Buch

Kreds Jylland 
Tillidsvalgte 2012/13
Bestyrelsen
Næstformand:
DCK 1645 Henning Hansen
Tlf.: 4054 3587
E-mail: lh1645@gmail.com
Fungerende formand

Kasserer & sekretær: 
DCK 2640 Helge Poulsen
Tlf.: 8692 8134/Mobil: 28923634
E-mail: helge.poulsen@mail.tele.dk
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
DCK 2597 Ellen Hansen
Tlf.: 2086 3737
E-mail: hansen@evh3737.dk

DCK 2664 Alex Kramme Jepsen
Tlf.: 2294 0091
E-mail: allykramme@gmail.com 

1. suppleant:
DCK 2687 Jørgen Buur Mikkelsen
Tlf.: 7733 9069/Mobil: 3335 8550
E-mail: buur@bnaamail.dk
 
2. suppleant:
DCK 2728 Finn Olesen
Tlf.: 9747 3182/Mobil: 5134 3182
E-mail: elinolesen@olesen.mail.dk

De nye bestyrelser

R
eb

ild
 Bakker – Rold Skov – åben hele året!

tlf. 9839 1110
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Kreds Sjælland 
Tillidsvalgte 2012/13
Bestyrelsen
Formand:  
DCK 2400 Karsten Andersen
Mobil: 4032 2462
E-mail: sjaelland@dck.dk

Næstformand: 
DCK 239 Leif Hansson 
Mobil: 2672 1901
E-mail: leif@hansson.dk

Kasserer: 
DCK 2394 Tom Nielsen
Mobil: 2196 8313/4632 3614
E-mail: dck2394@gmail.com 

Sekretær:
DCK 2089 Karin Olsen 
Tlf.: 4585 9931/Mobil: 2032 1895
E-mail: johno@olsen.mail.dk
 
Bestyrelsesmedlem:
DCK 3006 Niels Døssing Tlf.: 4816 0403 
Mobil: 2633 1869
E-mail: niels@shibahuset.dk

1. suppleant: 
DCK 3381 Jens Erik Christiansen
Mobil: 4126 4087
E-mail: jec@nrdc.dk
 
2. suppleant: 
DCK 3321 Susanne Demont 
Tlf: 5945 1624
E-mail: torbenogsus@webspeed.dk

Landsstyrelsen
Tillidsvalgte 2012/13
Bestyrelsen
Landsformand: 
Børge Jensen  (forretningsudvalget)
Tlf.: 4093 7549
E-mail: landsformand@dck.dk

Næstformand: 
Arnth B. Nielsen (forretningsudvalget sup.)
Mobil: 2349 0551  -  E-mail: bottos@os.dk

Landssekretær: 
Alex Andreasen
Tlf.: 3251 6919/Mobil: 2940 4450
E-mail: landssekretaer@dck.dk
 
Landskasserer: 
Bjarne Rusbjerg  (forretningsudvalget)
Tlf.: 4053 1128
E-mail: landskasserer@dck.dk
 
Landsstyrelsesmedlemmer: 
Kaj Rasmussen
Mobil: 2536 3715
E-mail: lisbethsrasmussen@yahoo.dk
  
DCK 699 Tonni Hansen (forretningsudvalget)
Mobil: 2689 6040 (efter kl. 16:00)
E-mail: krohans@stofanet.dk

Bent Madsen
Mobil: 4030 3267
E-mail: dck-bentmadsen@mail.dk

1. suppleant: Ib Bøge
Mobil: 2441 6292/tlf.: 5965 4449
E-mail: ib.lise@mail.tele.dk 

2. suppleant: Vagn Larsen
Mobil: 4038 7170 
E-mail: vpl@webspeed.dk
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Onsdag den 16. maj drog vi af sted mod Hel-
næs. Det skulle vise sig, at det ikke blev no-
gen kedelig ferie.

Billedet er adgangsvejen set fra Helnæs mod Fyn

Vi ankom til pladsen ved middagstid, men alle-
rede på vej der ud oplevede vi det det flotteste 
landskab med bakker, snoede veje og masser 
af vandkig.

På Helnæs Camping havde DCK fået tildelt 
en hel gade med 25 pladser, og der kom 23 
enheder, så det passede fint.

Hele pladsen havde flot nyslået græs og 
nogle kunne endda få lidt havudsigt, mange 
pladser har også gode læmuligheder. Dog 
blæste det vildt de første dage.

Toiletterne er pæne, og bad er gratis. 
Torsdag kl. 9.30 var der standerhejsning, og 

vejrguderne havde valgt, at lige netop da flaget 
skulle op, fik vi en kæmpe regnbyge, men det 
tog vi også med godt humør, dog var nogle i læ 
i et fortelt. Så klarede det lidt op, og vi fik afviklet 
gummistøvlekast i nogenlunde vejr.

Ligeledes gik det også fint med 
fugleskydning, hvor DCK 2130 
Marianne Andreassen blev fugle-
konge med lidt hjælp. Der var 
også pistol skydning.

Fredag var der planlagt en 

tur ud til Helnæs Fyr og Helnæs Made. Det var 
vores campingchef Eigil, som velvilligt gui-
dede os rundt og lukkede os ind i fyrtårnet, 
hvor der var en fantastisk udsigt fra toppen. 
Der var ca. 110 trappetrin derop. 

Ude ved Maden blev vi orienteret om plan-
ter og dyr, som kunne opleves der. Det var en 
fin naturoplevelse.

 Lørdag var til fri afbenyttelse, og flere havde 
valgt at se nærmere på Assens by.

Alle dage havde vi meget hyggeligt samvær, 
hvor vi flere gange spiste sammen, enten med 
langbord ude eller i et samlingsrum, hvor 
brændeovnen var tændt. Der var også bue-
skydning og “slå søm i træstamme”, hvilket var 
noget, der kunne få grinet frem.

Søndag var det så slut på en dejlig lang 
weekend med rare DCK’ere, og pladsen kan 
varmt anbefales. Derfor har Per aftalt med Hel-
næs Camping, at det nu også er en samar-

bejdsplads, hvor DCK 
medlemmer får 10% på 
deres normale priser.

Se flere billeder på 
hjemmesiden og i næste 
nr. af Appen-Dix.

Kreds Fyn

Kr. Himmelfart/ 
fugleskydningsstævne

Billedet er adgangsvejen set fra Helnæs mod Fyn

Kreds Fyns Fuglekonge 2012
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DCK 907 
Hanne & Peder Larsen
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Klubbens årlige landsstævne med landsgene-
ralforsamlingen havde i år Kreds Jylland som 
de udførende kræfter og stedet var Hammel  
Idrætscenter, der med omliggende arealer 
dannede rammerne  for dette årlige  arrange-
mentet.

Vejret var godt torsdag ved ankomsten og 
acceptabelt de andre dage. Der blev holdt lidt 
langborde rundt omkring, hvor snakken gik 
lystig. Fredag var der arrangeret tur til Frijsen-
borg Slot, et arrangement der led lidt under, at 
fremviseren skulle til konfirmation. Lørdag var 
der generalforsamling med et valgresultat, der 
kan ses andet steds i bladet, og festaften som 
afslutning på arrangementet 

Der blev traditionen tro fejret 40, 35, 30 og 
25 års jubilarer, hvor de mange 10 års jubilarer 
er blevet fejret ved de respektive kredsgene-
ralforsamlinger. 

Der blev i år udnævnt et hold æresmedlem-
mer, nemlig Bodil og Jørgen Brohus, som 
gennem alle årerne begge har ydet en særlig 
indsats for klubben og dens medlemmer, hvor 
ikke mindst Bodil Brohus, i sin egenskab af 
landskasserer, har værnet om klubbens øko-
nomi.

Endnu et Landsstævne med en pæn opbak-
ning fra medlemmerne.

DCK 699 Tonni Hansen

i Hammel

Bodil og Jørgen Brohus

LANDSSTÆVNET 2012
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Første gang vi var i Berlin med campingvogn, 
var på et såkaldt Nordisk Høsttræf i året 2002, 
hvor vi camperede på en plads i Kladow nær 
Potsdam. Også dengang var der virkelig gang i 
at forberede Berlin til at være en værdig metro-
pol som hovedstad for det nu forenede Tysk-
land, en fornyelse af byen til en stor forskel 
fra dengang muren eksisterede (indtil 1989). 
I 2002 var der altså rigtig god gang i fornyel-
serne, som altså fortsætter for fuld damp. Så-
ledes er det i dag især svært at genkende om-
rådet omkring Brandenburger Tor, der  i 2002 
var et stort byggerod, men nu omgivet af flotte 
og prangende ambassader m.m. Der er nu 
også bygget en ny hovedbanegård med spor 
i flere etager, store bygninger til Forbundsre-
geringens administration etc. etc. Vi havde en 
dansk dame som guide i en sightseeing tur i 
bus i nogle timer rundt i Berlin. En sådan tur 
er selvfølgelig ikke til at undvære, idet den er 
en udmærket og god appetitvækker for, hvad 
man ønsker at granske nærmere, thi Berlin 
gøres altså ikke alene med en bustur på nogle 

timer, selvom guiden er god og morsom. 
Flere nationer har, i forbindelse med vistnok 

et by-jubilæum (så vidt jeg husker), foræret Ber-
lin nogle forskellige kulturelle bygningsanlæg, 
ligesom også skulpturer. Vi fik fortalt, at indbyg-
gerne i Berlin har for vane, at omtale disse an-
læg med øge- og kælenavne, der som hoved-
regel ikke er ondskabsfulde, men absolut har 
en snert af humor. Jeg husker således: Pud-
derkvasten, Læbestiften, Den gravide Østers, 
Tarmslyng, Kennedys Grin (eller noget i den 
retning). Andre deltagere husker måske flere?

Nu forholder det sig sådan, at jeg har en al-
der, som betyder, at jeg er meget tæt på at 
være medlem at den sidste generation, der kan 
huske den 9. april 1940, hvilket nok gør, at man 
bliver lidt mere berørt af (om det nu er det rigtige 
udtryk?), hvad der skete under 2. verdenskrig, 
og Berlin er fyldt med skrækkelige minder om, 
dels den “Kolde krig” og hvad Hitler’s rædsels-
regime medførte – og sådan skal det vel være, 
thi det giver nok ikke en fuldkommen mening at 
slette alle spor – snarere tvært imod; og lad så 

Berlin 2012
10 år senere

Lang Påsketur
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det ligge, men et væsentligt minde har man dog 
fjernet, nemlig fængslet i Spandau, som blev 
fjernet efter den sidste Nürnberg-proces forbry-
ders død, nemlig Rudolf Hess, der døde den 
17. august 1987. Årsagen til fjernelsen af fængs-
let var, at man frygtede, at det kunne blive til et 
valfarts sted for nynazister. Hvor fængslet lå, er 
der anlagt en parkeringsplads og Britannia 
Centre.

Vores campingplads lå i år tæt på bydelen 
Spandau nær Berlin – og den kræver vistnok 
en nærmere omtale, og jeg tillader mig, med en 
kraftig understregning af, at det ikke er en ne-
gativ kritik mod arrangørerne, at kalde arrange-
mentet for: “Praktisk manøvrestævne Span-
dau.”

Pladsen lå godt skjult, i et område med så-
kaldt fredskov, og var lidt vanskelig at finde ind 
til, idet vi fleste jo holder udkig efter en recep-
tion ved indkørslen. Receptionen ligger imidler-
tid, fra porten ind til pladsen, nærmest i modsat 
ende – og lignede noget, der var sat sammen 
af “en dut og en begmand”. Ved ankomst blev 
vi imidlertid hurtigt observeret af arrangørerne 
og dirigeret gennem en meget smal port i det 
stålhegn, der omgav hele pladsen, og ind på 
plads. Gennem porten var der ca. 10 cm (må-
ske lidt mere) fri luft på hver side af camping-
vognen – og ikke alle kommer igennem uden 
en lille skramme. Der var masser af store træer 
på pladsen. Pladsen lignede generelt ikke de 
standarder, vi som danskere herhjemme er for-
vent med, men toilet, bad, strøm, kemi og vand 
i fineste orden. El- tilslutning var ikke overladt til 
andre end campingfatter og -mutter, der om-
hyggelig og personlig låste el-skabet op, tilslut-
tede stikket og låste igen. Det var forbudt per-
soner over 10 år at køre på cykel på området. 
Hvis en voksen overtrådte forbuddet, blev det 
påtalt. Om natten skulle alle vore biler parkeres 
uden for campingpladsens indhegning, hvor 
der egentlig var snæver plads, men det gik. 
Døre og port var om natten låst, men vi fik hver 
udleveret en “smart” nøgle, med to tapper 90 
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grader forskudt (hvis man forstår det?), som 
skulle skubbes helt igennem låsen fra den ene 
til den anden side af låsen efter forudgående 
drejning. Det krævede lidt øvelse. 

Under min egen manøvrekørsel mellem 
store træer ud fra pladsen, rev jeg højre bager-
ste positionslys foroven på campingvognen af, 
men den kunne jeg selv udskifte med en ny 
efter hjemkomst (kr. 112). Mindst én anden del-
tager fik ridser ved udkørsel gennem porten. 
Det er nu ulig lettere at foretage manøvrekørsel 
mellem plastic-kegler end mellem store træer 
og stålporte.

Det var nu let at tale med såvel campingfatter 
som med -mutter, men “ordnung” måtte der 
være.

Det kan være vanskeligt, for vi forkælede 
danskere at opleve regler forskellige fra vore, 
men der kan jo være lokale, statslige, og kom-
munale myndigheder, der betinger pladsens 
eksistens. Under alle omstændigheder var det 
en oplevelse. Mens jeg husker det, så måtte vi 
ikke oplagre vort affald, uanset om det var i en 
lukket spand eller sæk, udendørs om natten, 
da “Mikkel-Ræv” var en stensikker inspektør. 
“Mikkel-Ræv” generede sig ej heller for inspek-
tion om dagen. Jeg mødte ham personligt. Vi 
havde også fornøjelse af herlig fuglesang, lige-
som vi dagligt kunne høre “Søren-Spætte” 
banke på.

Pladsen ligger såmænd meget fredeligt i en 
skov tæt ved vandet og med gode bus- og tog-
forbindelser til omverdenen. Nu, hvor jeg ken-
der den, kunne jeg såmænd godt finde på at 
benytte den en anden gang.

Turen indeholdt også en 4-timers sejltur, 
hvor vi under turen passerede den kendte bro 
(Hullet i jerntæppet) fra bogen “Spionen, der 
kom ind fra kulden”. Broen er også kendt, som 
det sted, hvor øst og vest under “Den Kolde 
Krig” udvekslede spioner. Efter sejlturen be-
søgte vi i “Alt Stadt” Spandau, et charmerende 
fungerende bryggeri (a la det ved Tivoli i Køben-
havn) også indrettet som restaurant. Her indtog 
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vi velskænket og -smagende øl til den kendte 
tyske ret “Haxen”. Hvad det var for noget, fik vi 
en lang diskussion om, men den skal ikke her 
gengives. I øvrigt tilberedes den på forskellig 
vis. Haxen er den del af benene på et svin (det 
lyder pænere at sige gris) fra knæ eller albue 
ned til fodled hhv håndled. I vort tilfælde var det 
– hvis du sammenligner mennesket med et 
svin, altså stykket fra albuen til håndled. Jeg 
tror det var røget, smurt ind i et eller andet og 
grillet. Det smagte pragtfuldt.

Før vi forlod “manøvrepladsen”, tog vi, som i 
2002, atter en tur ud til slottet Sans Souci ved    
Potsdam. Potsdam er i seneste historiske tid, i 
forbindelse med afslutningen af 2. verdenskrig, 
især kendt for to begivenheder, nemlig udfær-
digelse  af Potsdam-deklarationen og senere 
Potsdam-erklæringen. Deklarationen var en 
advarsel til Japan, om at holde op, mens “legen 
var god” – og erklæringen, en aftale om delin-
gen af  Europa mellem øst og vest – og dermed 
det aftalte grundlag for etableringen af jerntæp-
pet. Albert Einstein havde sin gang på samme-
steds universitet. Vi tog os en sightseeing-tur 
pr. hestevogn i området, men du kan sagtens, 
ligesom i Berlin, her bruge flere døgn.

Det var alt i alt en god tur, et godt arrange-
ment, der absolut ikke er nogen grund til ikke at 
sige tak for – og det være hermed gjort. 

Med venlig hilsen Emeritus
 alias DCK 2289 Johs. Møller

Familie og børnevenlig, tæt ved fin sand-
strand • Specialpriser for pensionister i 

vinterhalvåret • Åbent hele året med Bar- & 
Restau rant • Udlejning af mobilhome, luksus-

huse og hytter • Camping op til 100 m2

– el, vand og kloak • Stedet Senior ophol-
der sig over længere tid i vinterhalvåret • 
Trådløs internet • Indendørs svømmepøl • 

Se venligst vores hjemmeside.

CAMPING VILANOVA PARK

Mail venligst til: 
kamma@vilanovapark.com

Camping Vilanova Park / Kamma  Apdo. Correos 64
E-08800 Vilanova i la Geltrú – Barcelona – España

Tlf/fax: 0034- 977 66 27 61  (Kamma)

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

Besøg denne dejlige  
fire-stjernet ferieplads. 

Garraf Bjergkæden sikrer et 
mildt klima året rundt. 

Bangshavevej 25 · DK-4930 Maribo
Tlf. +45 5478 0071 · Fax +45 5478 4771
www.maribo-camping.dk · camping@maribo-camping.dk

Åbent i efterårsferien (uge 42)
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UngdomssiderneUngdomssiderne

Oplevelser
som barn i DCK

Som barn i DCK er der mange gode oplevel-
ser, som for eksempel fugleskydning, bonde-
gårds ferie, vinterferie og NCT. 

Jeg hedder Laura, og jeg er med i kreds 
Sjællands DCK, jeg ved ikke særlig meget om 
kreds Jylland og Fyns DCK, men jeg ved i 
kreds sjællands DCK bliver der lavet meget for 
børnene. Der er f.eks. lige blevet holdt en ar-
bejdsweekend på Skamstrup campingplads, 
der blev der bygget et rigtig fedt gyngestativ, 
hvor der også er en lille 
klatrevæg og en rutsje-
bane. Fugleskydningen 
er noget af det bedste, 
fordi børnene også må 
være med til at skyde med bue og pil, men også 
med pistol. Jeg blev lidt træt af, at fordi man 
ikke var gammel nok, så måtte man ikke være 
med i konkurrencen om at blive Fuglekonge. 
Jeg forslog, om man ikke kunne lave to fugle, 
så der var en til børn og en til voksne. Jeg fik 

dem overtalt, og til den Fugleskydning der kom-
mer i weekenden, skal børnene skyde på en 
fugl med pistol og de voksne skyder på en an-
den fugl med geværet. 

På en bondegårdsferie får børnene lov til at 
komme hel tæt på dyrene og lære om, hvor-
dan det er at have en bondegård, så hvis dine 
børn er glade for dyr, så syntes jeg, at I skulle 
prøve at tage med på en bondegårdsferie. Der 
er også en rigtig fed vinterferie til Sälen, hvor 

man kan stå på ski, men 
udover at stå på ski, bli-
ver der hvert år kørt på 
is-gokart og snescooter 
– det ville dine børn el-

ske. Der er fælles spisning nogen gange op i 
Storstugan og  det er rigtig hyggeligt. 

Det sidste stævne jeg vil fortælle om er 
NCT. NCT er et stort stævne, hvor alle 

e 
-
n 

 
å 

m
u
v
i

DCK VERDENS 
BEDSTE KLUB
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DCK’erne mødes, sidste år blev det holdt i Ny-
borg, der var masser at lave og man kom i 
hvert fald ikke til at kede sig.

Min mening om DCK er rigtig god, men jeg 
kunne godt tænke mig nogle flere børnefami-

lier. Der er ok mange nu, men vi vil gerne have 
flere, og jeg vil gerne love jer, at hvis I har børn 
og melder jer ind i DCK, så vil I ikke fortryde det.

DCK 2400 junior Laura Andersenj

Jeg vil gerne allerede nu sige en stor tak til 
dem, som har været med til, og dem som skal 
til at lave stævner i år.

Det var og bliver i år en meget flot stævne-
kalender, jeg var på et tidspunkt ved og være 
bange for, om det blev for meget, men jeg må 
sige, at det kom til skamme og det er jeg super 
glad for. Der er stort set meget stor tilmelding 
hver gang og hvis ikke, ja så skal der også 
være mulighed og plads til stævner med lidt 
færre vogne tilmeldt.

Hvad gør vi så for at få en lige så god og 
bred en stævnekalender til 2013, det vil jeg 
meget gerne høre fra jer medlemmer, ikke at 
jeg siger, I skal afholde stævner, men jo må-
ske alligevel. Vi kunne måske hjælpes ad, det 
er jo gået super godt i år, se bare nye tiltag 
som 70-80’er fest, Riverboat, bondegårdstur, 
Ski VinterTour Sälen, Sprogøtur, ja vi kan sam-

men, I kære DCK’er. Så jeg beder jer komme 
med gode forslag til vores nye stævnekalen-
der 2013. Tænk hvis I gik med gode ideer, 
som vi alle i DCK kunne få oplevelser af. Send 
mig en mail, så vi i bestyrelsen kan se, at jer 
medlemmer i kredsen er friske og i live T !

Håber vi sammen kan skabe en super stæv-
nekalender til 2013. Min mail er ka@montage-
gruppen.dk, jeg venter vildt spændt på og se 
mails og masser af liv fra jer.

Jeg vil også godt sige til alle jer DCK’er i 
hele landet, der nu drager ud på sommerferie, 
om I vælger jeres helt egen ferie eller at tage 
til NCT eller hvad I nu finder på, så skal der her 
før ferien begynder for alvor, ønskes god som-
merferie til jer alle og på gensyn efter som-
merferien.

DCK 2400 Karsten Andersen 
Kredsformand Sj.

STÆVNEKALENDEREN KREDS SJÆLLAND 
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STÆVNEannoncer

Som noget nyt vil vi prøve at samle en flok glade 
jazz-elskende campister og tage til Silkeborg i en 
forlænget weekend. 4-5 dage, hvor hele byen 
summer af glad swingende musik, og man kan 
sætte sig lige, hvor man har lyst. Nyde musikken 
og en kold fadøl, eller...  ja, du bestemmer.

Vi har reserveret pladser på Jyllandsringens 
Camping. Der er ingen motorløb i denne 
weekend, så der bliver masser af plads.

Priserne for overnatning er:
Pr. voksen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 76,-
Pr. barn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 38,-
Strøm pr. døgn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 35,-
Pladsleje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 30,-
Er man medlem af FDM får man 10% rabat.

Det er ikke planen at lave et direkte program 
på denne tur, da det jo mest drejer sig om at 
komme ind til byen og høre musik, men vi skal 
nok sørge for, at der også bliver tid til hygge 
på pladsen. 

Programmet over festivalen kan I se på 
www.riverboat.dk

Der går busser ind til Silkeborg og tilbage 
igen. Ifølge “Rejseplanen.dk” kører de en-
gang i timen og sidste bus tilbage til pladsen 
er kl. 22.50.

Ifølge Kraks ruteplan er der ca. 7,5 km fra 
campingpladsen til der, hvor det hele foregår. 
Er I friske kan turen tilbagelægges på cykel.

Vi sørger for morgenbrød/franskbrød fre-
dag/lørdag og lidt til happy hour torsdag af-
ten. Overnatninger og el afregnes med cam-
pingpladsen.

Stævnegebyr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 100,-
Beløbet indbetales på: 
reg.nr. 2267, kontonr. 6273849716 – 
husk DCK nr. og stævne.

Vi se frem til at møde DCK’ere fra hele kon-
geriget i Silkeborg.

Mange hilsner
DCK 3286 Anette & Leif Syhler 

– mobil 40212940
DCK 2089 John & Karin Olsen 

– mobil 20321895

RIVERBOAT JAZZ 
FESTIVAL I SILKEBORG
Fra den 27. juni til den 1. juli 2012

TAG MED TILTAG MED TIL
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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

Hindsgavl Camping

C aravanservice 
BM

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

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

Program:
Ankomst fredag til Hirtshals Camping til mini-
stævne.
Fredag kl. 19.30: Happy Hour.
Lørdag kl. 10.00: Flaget hejses, herefter er 
dagen fri til at besigtige de mange boder, som 
er opstillet i byen.
Lørdag kl. 18.00: Fælles langbord, hvis vej-
ret tillader det.
Søndag kl. 10.00: Standerstrygning.
Lørdag morgen udleveres der et lille fransk-
brød pr. enhed.

Stævnegebyr: 
Pr. enhed    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 30,-
Pladsen afregnes til normal pris.

Tilmelding senest den 8. juli

Hvis man ønsker at komme før fredag, gives 
besked ved tilmelding, så vi kan komme til at 
ligge sammen.

På www.dck.dk eller til

DCK 4152 Suzanne & Henrik, tlf.: 2463 3102 
DCK 2864 Kirsten & Jørgen, tlf.: 5152 8880

HIRTSHALS 
FISKEFESTIVAL
Fra den 3.-5. august 2012

Se færgerabatter på hjemmesiden www.dck.dk
16



PETANQUESTÆVNE
Den 10.-12. august på Syltemae Camping, 
Strandgårdsvej 13, 5762 V. Skerning

Program:   
Fredag:  Ankomst. 
Lørdag kl. 09.30: Standerhejsning.
Kl. 09.45: Afgang til petanque-banerne i 
egne biler, der er ca. 10 min. kørsel.
Kl. 12.00: Vi holder pause i spillet og spiser 
vores medbragte frokost.
Kl. 12.45: Vi fortsætter spillet og kører hjem, 
når vi er færdige.
Kl. 16.00: Happy hour.  
Kl. 18.30: Fællesspisning ude eller inde og 
uddeling af præmier.
Søndag kl. 10.00: Standerstrygning og far-
vel og tak for denne gang.

Overnatning:
Pr. enhed inkl. strøm, kun til lader.  kr. 115,-
Stævnegebyr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 70,-
Enlige.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 40,-
Ved tilmelding oplys venligst hvor mange, der 
vil deltage i petanque og medbring venligst 
kugler, da vi ikke har kugler til alle.

Tilmelding senest 5. august til

DCK 3888 Rita & Per Jensen 
tlf. 6226 3258/7220 1358

DCK 2949 Randi & Mogens Hansen 
tlf. 6441 3811/3025 4018
Eller på WWW.DCK.DK

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
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MENU TIL HØSTFESTEN 
LØRDAG AFTEN

Pr. kuvert   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 110,- 

Forret:
 Kylling cocktail

Hovedret: 
Farseret kalkunbryst og krydderkam 

m/flødekartofler, baconkartofler, 
salatbar, flutes og smør

• Levende musik til kl. 24:00 v/René Franz
•  Ved deltagelse i Høstfesten kræves forud-

betaling på ovennævnte konto. 

Man er velkommen til at komme op til flere 
dage i forvejen, man skal blot ved ankomsten 
meddele, at man skal deltage i DCK’s Manøv-
restævne. Prisen ved tidligere ankomst vil så 
være den samme, nemlig kr. 125,- pr. døgn 
pr. enhed inkl. el.

•  Man er også velkommen uden tilmelding.
•  Man er velkommen til blot at lægge vejen 

forbi Karup.
•  Deltagelse i manøvrekørsel kræver delta-

gelse i stævnet.

Bindende tilmelding senest 
den 22. august til: 

DCK 1645 Lillian & Henning Hansen
Tlf. 4054 3587 (efter kl. 17:00) 

eller på www.dck.dk 

MANØVRESTÆVNE
OG HØSTFEST
Den 24.-26. august på Hessellund Sø Camping, Karup

Det årlige MANØVRESTÆVNE hos kreds Jyl-
land er igen i år henlagt til den dejlige Hessel-
lund Sø Camping ved Karup Å, hvor der på 
pladsen i samme weekend er HØSTGILDE, 
hvor DCK indgår som en del af arrangemen-
tet.

Campingpladsen er også stedet for dem, 
som ikke kører manøvrer. Den er skønt belig-
gende for ture i naturen samt fiskeri langs Ka-
rup Å tillige med, at der er PUT & TAKE søer 
på pladsen. 

Der vil blive manøvrekørsel på to baner, 
med mærkekørsel søndag formiddag.

• Ankomst fredag 
• Standerhejsning fredag kl. 19:45
•  Happy Hour m/info fredag kl. 20:00
• Stævnegebyr   .  .  .  .  .  .  .  kr. 40,-
• Overnatningspriser 
 Pr. døgn inkl. el  .  .  .  .  .  .kr. 125,-  
• Egne børn er gratis
•  Endeligt program udleveres ved an-

komst
•  Forudbetaling kan ske på konto. 

2267-6273528944
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Ankomst fredag eller tidligere på ugen.
Lørdag kl. 9:30: Standerhejsning.
Kl. 10:00: Fugleskydning.
Kl. 14:00: Oprydningssalg af campingstum-
per/dele fra garagen/skuret/loftet m.m. I fel-
tet bemærkninger må der skrives 3 ting uden 
pris og eller telefonnr., men man bestemmer 
selv, hvor meget man ønsker at have med.
Kl. 18:30: Vi går i samlingsstuen med med-
bragt mad og drikke.
Kl. 23:00: Afslutning.

Søndag kl. 9:30: Vi går en tur i rododen-
dronskoven, ca. 1 t. 30 min.
Kl. 11:00: Standerstrygning.
Stævnegebyr inkl. skydning pr. vogn kr. 50,- 
Overnatning inkl. el til køleskab 
og ladning pr. vogn  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 125,-
Alt opkræves ved standerhejsningen.

Tilmelding www.dck.dk eller til:
DCK 2464 Lykke & Alex Kramme Jepsen

Tlf.: 2294 0091 
DCK 1645 Lilian & Henning Hansen

Tlf.: 4054 3587

FUGLESKYDNING OG 
OPRYDNINGSSALG
7.-9. sept. på “Jyllands Ringens” Camping, Skellerupvej 38, 
8600 Silkeborg

Den meget brede strand på Rømø er hvert år 
den første weekend (startende med fredag)
i september hjemsted for det største danske 
dragetræf, hvor drageflyvere i tusindtal fra nær 
og fjern mødes. Dragetræffet giver alle rig mu-
lighed for at flyve, vise ens drager, og se hvad 
andre drageflyvere har fundet på af nyt.

Stranden har de bedst tænkelige forhold til 
drageflyvning, med et bredt fladt område hvor 
vinden kommer uforstyrret ind fra Vesterhavet 
det meste af tiden.

Rømø er også meget andet end en god 
strand, så derfor er der mange der gemmer en 
uges ferie til en oplevelse i september.

Fredag: Ankomst
Lørdag kl. 10.00: Standerhejsning og 
velkomst samt indbetaling af stævnegebyr. 

23. INTERNATIONALE
DRAGETRÆFDRAGETRÆF

7.-9. september 2012 på Rømø
Resten af dagen til egen disposition, der er 
forskellige aktiviteter på stranden – også for 
børn. Vi prøver igen i år at gå ud og spise.      
Kl. 20.30-22.30: Natflyvning med drager.
Præmieoverrækkelse til mest fantasifulde og 
belyste drage.
Søndag kl. 10.00: Stranderstrygning og 
afsked.
Stævnegebyr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 50,-
Overnatning/strøm afregnes med pladsen.

Tilmelding senest den 18. august 2012
DCK 2565 Ingrid & Karl  Larsen

tlf.: 2041 4057/2134 6125 

DCK 2434 Joan & Eric  Abrahamsen
tlf.: 2014 8714/2032 8714

Vi skal ligge på Lakolk Strand 
Camping.

LEEEL
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NATURSTÆVNENATURSTÆVNE
21.-23. september 2012 på Hindsgavl Camping og Hindsgavl 
Dyrehave, Søbadvej 10, 5500 Middelfart

Kidholm vil komme på campingpladsen lør-
dag den 22. september kl. 9.30 og fortælle 
om dyrehaven samt om skovene omkring 
Hindsgavl samt en rundvisning. Dette vil vare 
cirka to timer. 

Herefter vil der være mulighed for, at vi kan 
samles til udendørs langbord, hvis vejret tilla-
der det, ellers kan vi være indendørs i op-
holdslokalet.

Om eftermiddagen vil der være mulighed 
for yderligere at studere området eventuelt til 
cykel eller som gå tur.

Stævnet vil være et stævne, hvor der foku-
seres på natur, hygge og afslapning.

Mød op til dette, da det kan være noget 
som vi alle har brug for (afslapning).

Overnatningspriser 
Pr. person   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 64,-
Strøm pr. enhed   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 30,-
Stævnegebyr. per enhed .  .  .  .  .  . kr. 40,-
for enlige  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 20,-  

Vi glæder os til at se jer alle.

Der vil være plads til max. 20 enheder/40 per-
soner.
Tilmelding senest den 16. september 

2012 til: 
DCK 2976 Elizabeth & Poul Andersen

tlf.: 2323 6150/6441 4150 
eller 

DCK 3888 Rita & Per Jensen
tlf.: 7220 1358/6226 3258 

eller på www.dck.dk

Kreds Fyn afholder naturstævne på Hindsgavl 
Camping med guidet rundvisning med tidli-
gere skovfoged N.P. Kidholm.

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
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Bayeriske specialøl 
(Weissbier) 0,5 liter   .  .  .  .  .  .  .  . kr. 35,-
Husets vin: rød eller hvid 0,7 liter .  . kr. 90,-

Deltagergebyr:         
Enhed 2 personer. 
Stævnegebyr med 5 kw. strøm  .  .  kr. 510,- 
Enhed 1 person. 
Stævnegebyr med 5 kw. strøm  .  . kr. 260,-
Ekstra person overnatning
over over 15 år. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 50,-
Ekstra person skanke   .  .  .  .  .  .  kr. 129,-
Ekstra person 7 – 15 år .  .  .  .  .  .  . kr. 65,-
Børn  0- 6 år gratis

Tilmelding senest den 28. sept. 2012

DCK 2565 Ingrid & Karl Chr. Larsen 
Tlf.: 2041 4057/2134 6125

Efter kl. 17.00 

DCK 2434 Joan & Eric Abrahamsen
Tlf.: 2014 8714/2032 8714

OKTOBERFEST
Fra den 5.-7. oktober 2012

på på Kristianshåb Camping, Kristianshåbvej 5, 
6372 Bylderup-Bov

Program.
Fredag kl. 19:30: Fælles kaffe og hygge i 
det store rum.
Lørdag kl. 10:00: Standerhejsning og stæv-
neindbetaling derefter er dagen fri.
Kl. 17:00: For dem, der har lyst, kører vi til 
Tyskland for at se på Sort Sol, så medbring 
kikkert, varmt overtøj og noget at sidde på. 
Når vi har set stære, kører vi så hjem til plad-
sen, hvor der venter os noget godt at spise 
kl. 20:00.
Søndag kl. 10:00: Standerstrygning. 

Menu:
Grillet svineskank 

m/brasede kartofler
Kalkunlår og grillkylling 
m/sovs og blandet salat 

Drikkevarer:
Fadøl: 0,5 liter   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 25,-

Mere gas 
Mindre vægt
Mindre flaske

www.primagaz.dk
www.bramslevbakker.dk

- ved Mariager Fjord, få kilometer øst for Hobro

Bramslev Bakker 5
Valsgård
9500 Hobro
Tlf. +45 4029 5253
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Lang Efterårstur 2012

Nu er turen planlagt til lang efterårstur 2012. 
Vi skal bo på Torne Camping, der er dansk 
ejet og ligger ud til Smålands næststørste sø 
Åsnen. Der er desuden en Put & Take sø på 
campingpladsen. 

Nu er det tiden til at tilmelde sig til turen, 
hvor vi igen skal have fiskekonkurrence og 
denne gang er der større fisk end 60 gram. Vi 
skal besøge Kabe fabrikken i Tenhult og der vil 
være guidet besøg på www.kostaboda.com, 
hvor vi skal se glaspusteriet og det store fa-
briksudsalg som er en fascinerende ople-
velse. Der vil blive spisning to gange i løbet af 
ugen, hvor det vil blive typisk mad fra Småland 
og kl. 8.30 hver dag der vil være to rundstyk-
ker pr. person, hver morgen vil vi lave fælles 
morgenbord og der samtidig vil være info om, 
hvad der skal foregå. Der vil blive bål og sno-
brødsbagning i løbet af ugen og desuden hå-
ber vi på så godt vejr, at vi kan arrangere lang-
bord også. 

Vi har forsøgt at lave et varieret program og 
der er på nuværende tidspunkt planlagt besø-
get på Kabe med bus torsdag den 18.10. og 
Kosta Boda kør selv tirsdag den 16.10. Der vil 
være mulighed for rundvisning på Huseby Slot 
søndag den 14.10., men her vil der være egen-

betaling på 70,- SEK pr. person. De øvrige 
dage vil være til fri rådighed med fiskeri, sejl-
ture, byture bl.a. Vaxjø, som ikke er så langt 
væk. Der er mulighed for at købe familie fiske-
kort som koster 250,- SEK for en uge på cam-
pingpladsen og leje af både for dem, der har 
lyst til dette. Husk fiskegrej samt godt humør.

Overnatning på campingpladsen inkl. strøm 
fra den 13. til den 20. oktober.

Alt dette for kun:
Enhed m/2 pers. + børn   .  .  .  . kr. 2.495,-
Enhed m/1 pers. + børn.  .  .  .  . kr. 1.695,-
Ekstra person over 12 år   .  .  .  .  . kr. 795,- 

Sidste tilmelding den 22. september. 
Beløbet bedes indbetalt på reg.nr. 2267 
konto 6276-730-418 senest den 1. oktober 
2012. Vær opmærksom på, at der kun er plads 
til 60 personer (bussen), så det er efter først-
til-mølle-princippet.

DCK 0907 Hanne & Peder Larsen,
mobil: 4027 8898

DCK 3888 Rita & Per Jensen, 
tlf.: 7220 1358 

eller på www.dck.dk 

TIL TORNE CAMPING I SMÅLAND
Den 13.-20. oktober 2012 
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Vi vil gerne invitere jer alle – børn som voksne 
– til en mini-efterårsferie i Bylderup Bov. Der 
vil være underholdning til alle aldersgrupper.

Vi skal med Iver Gram, fra Sort Safari, ud og 
se/opleve ørne i fri natur.  

Programmet er endnu ikke fastlagt, men 
dette vil I bl.a. opleve:

• En hyggelig mini efterårsferie på landet.
•  Hyggelig campingplads med glade campi-

ster.                                                 
• Happy hour fredag aften.
• Byen Tønder / en tur over grænsen.
•  Lørdag kl. 10: Iver Gram fra Sort Safari vil 

fortælle kort om Ørne turen
•  Gå tur på ca. 3 km blandt titusinder af vilde 

gæs på markveje på digetop eller asfaltvej.
• Forhåbentligt godt vejr.
•  HUSK: Varmt/praktisk udetøj, kikkert 

og PAS.

Prisen for denne tur/oplevelse inkl. 
guide: 
Voksne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 80,-
Børn under 15 år   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 55,-

Overnatning pr. dag pr. enhed 
inkl. 5 kw strøm .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 100,-           

Fælles spisning lørdag aften (valgfrit).
Menu:    
Grillet rullesteg og kylling med tilbehør.
Pris Voksne fra 15 år   .  .  .  .  .  .  .  kr. 119,-
Børn   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 60,-
Drikkevarer kan købes billigt eller medbringes.

Betales ved tilmelding og er bindende.
Kontonr.: 2267 - 6273528944
Mærkes: “Ørnetur”

Sidste tilmelding den 24. september.
DCK 2457 Pia Brammann, 
tlf.: 6017 6606
DCK 2434 Joan Abrahamsen, 
tlf.: 2014 8714
Efter kl. 15.

20060522

10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

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

MINI-EFTERÅRSFERIE MINI-EFTERÅRSFERIE 
MED ØRNEOPLEVELSEMED ØRNEOPLEVELSE x

Den 18.-21. oktober 2012 på Kristianshåb Camping i 
Bylderup-Bo

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

www.gronninghoved.dk · info@gronninghoved.dk
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del af os fik arrangeret langbord på pladsen.
Lørdag begyndte Eigil Bach tidligt at tilbe-

rede helstegt gris til os. Grillen var i gang da-
gen lang. Kl. 18 var den færdig. Alle campi-
sterne på pladsen havde fået tilbud om at 
være med til “grisefesten”, som blev holdt i 
pladsens nye telt.

Grisen smagte som sædvanlig fantastisk. 
Efter spisningen, spillede Kurt (Campingvært), 
datter og svigersøn dejlig dansevenlig musik, 
som gjorde, at dansegulvet aldrig var tomt. 

Standerstrygning forgik søndag kl. 11.00 og 
var afslutningen på en dejlig og hyggelig Kr. 
Himmelfartsferie (bare nu politikkerne holder 
fingrene fra vore helligdage!).

Venligst
DCK 2869 Ulla & Søren Kirk

15 år i træk på Tolne Camping

Kr. Himmelfartstævne
Ruth & Jacob, Lilly & Niels Jørgen var som 
sædvanlig kræfterne bag et godt stævne i de 
smukke bakker ved Tolne. Der var ankomst 
onsdag og standerhejsning torsdag kl. 9.30.

Derefter var vi mange, der tog til Sindal Mar-
ked, hvor man kunne få gratis sildemadder. 
Nogle kørte i bil, de mest energiske og friske 
tog turen på cykel.

Fredag var alle inviteret til Trynmose, hvor 
Niels Jørgen og svoger har en vinmark.

Her var der dejlige smagsprøver på hjem-
melavet nordjysk rødvin og Bjesk.

Bagefter kørte vi til Tversted søerne, hvor 
alle gik en tur til havet, mens Jakob tændte 
grillen op. Så blev sulten stillet, med alt godt 
fra picnickurvene.

Senere på dagen blev vejret så godt, at en 
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2012
hvis man skubber dem helt ind bag i skabet. 
Som en meget stor ting er det lige pludseligt til 
at holde ud at være i klubhuset, når man er 
mange, her tænker jeg på lyden i klubhuset. 
Der er nu kommet “rockfon” plader på loftet, 
så selv dem med høreappararter – ikke et 
ondt ord herom – også kan holde ud at være i 
klubhuset, når vi er samlet, hvilket gør klubhu-
set til et dejligt sted at samles for os alle

Der er kommet skilte op, så vi alle kan se, 
hvad vi skal og må, for vi har lidt svært ved at 
huske det. Tror det er noget med, at vi alle 
skal tage os selv i nakken og helst hver gang 
vi er på Skamstrup, bare lige skal gøre en lille 
ting mere end bare lige rydde op for os selv, 
men også se, hvad der lige kunne være godt 
for Skamstrup og os alle sammen i klubben.

Der blev lappet græsplæne, ryddet kviste 
og revet sammen, samt alt det brænde der 
ikke var ryddet op og flækket, det blev også 
flækket og lagt på plads.

Klubhuset blev vasket og Abehytten blev 
møbleret om og vasket ned. Gæstehytten fik 
også den helt store tur og i gæstehytten er der 
kommet en solcelle med ventilation, så der 
altid er tørt og fint, det er “sgu’” smart.

Renovering

Jeg vil først sige en stor tak til alle jer der var 
med i påsken til at rydde op og lave nye ting 
på pladsen. 

Der var lagt op til en meget stor omgang, 
hvor vi ville have gjort Skamstrup til et dejligt 
sted at være. Der skulle laves legeplads, køk-
ken, el og ryddes op.

Legepladsen – ja, her er der lavet et stort 
gyngestativ med tre slags gynger i den ene 
ende og klatrevægge i den anden, der er også 
blevet plads til en lille rutsjebane. Det er blevet 
til et meget flot legestativ.

Nye el-standere er kommet op, der blev 
gravet nye ledninger ned med hjælp fra en ma-
skine og nogle tapre muldvarper, samlet de 
sidste standere, så det kunne blive lovligt. De 
nye el-standere er meget flotte.

I klubhuset er der blevet lavet om i køkke-
net, og man må sige, at med små midler kan 
man nå langt i et køkken. Så der nu er meget 
mere bordplads, og ja man kan sætte ting ind 
i skabene, uden de ryger ned på næste hylde, 

Skamstrup Camping
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Skamstrup priser 2012 
gældende fra den 1. juli 2012 1 voksen 

+ børn
2 voksne 

+ børn

Mandag til torsdag pr. overnatning
Rabat gives ikke

50,- 75,-

3 nætter torsdag til søndag 180,- 275,-

2 nætter fredag til søndag 130,- 210,-

Overnatning pr. dag 65,- 100,-

Ekstra voksen fra 18 år 40,- 40,-

El pr. dag 35,- 35,-

Rabatkupon 1 voksen + vogngebyr pr. 12 stk
Gælder kun for dem, der har købt dem, og 
der er ingen udløbsdato på

720,- 1.140,-

Helårsplads 8.000,- + forbrug af el

Sommerhalvårs plads 1/4 til 30/6 1.800,- + forbrug af el

Vinterhalvår 1/8 til 31/10 1.600,- + forbrug af el

Vinteropbevaring fra 1/11 til 1/4 (vognene skal 
køres sammen ved Kreds Sj. container). 
Ved benyttelse af vognen i denne periode 
gælder de almindelige overnatningspriser

500,- 500,-

Tomvognsordning betales 2 overnatninger 
pr. 3 uge

130,- 210,-

Ved ikke udfyldt personantal på oplysnings-
kupon, som afleveres i infohuset ved ankomst, 
betales der for 2 voksne pr. overnatning.

100,- 100,-

Ja, men så ikke mindst er der ryddet og va-
sket i containergården og alt legetøjet, ja det 
blev faktisk til seks store og to små trailerlæs, 
der blev kørt på kommunen, før der blev rent 
og flot. Helt vildt at tænke på, at vi DCK’er kan 
samle så meget lort sammen, det skal vi hjæl-
pes med ikke sker igen, ikk’? 

Så vil jeg bestemt også sige, at nu er det på 
sin plads at sige tak til Landsstyrelsen for den 
gode forståelse, der har været for at støtte den 
iver, der har været og er for Skamstrup, her 
skal jeg bestemt også nævne Kredsene Fyn 
og Jylland. Her må man sige, at den rigtige 
DCK-ånd træder igennem 
fra alle sider, det sætter jeg 
meget stor pris på.

Vi i styregruppen ser frem til 
at skulle sætte gang i de nye 
bevillinger, her tænker vi på el-
betalingsstandere, dræn af de 
første veje og en hel del andre 
ting, inden året er omme.

Til styregruppen, jer der 
har valgt eller I vil måske 
trække lidt på smilebåndet, 
nu jeg skriver valgt, for det 
blev I faktisk på landsgene-
ralforsamlingen, valgt til at 
give en hånd med til at styre 
hver jeres lille kasse/om-
råde på Skamstrup, så til jer 
siger jeg: Tak for at I vil og 
jeg kan mærke, at I har ly-
sten og viljen til at skabe no-
get nyt på Skamstrup, så vi 
kan få vores campingplads til 
at glimte som en perle – som 
jeg sagde en gang.

Til sidst vil jeg opfordre til, at I DCK’ere kom-
mer på Skamstrup og ser, hvad der er sket og 
mærker den nye ånd, der er på pladsen – en 
dejlig ro med masser af hygge og glæde. 
Tænk hvis vi alle kommer der bare en eller to 
weekender om året, så er Skamstrup ikke en 
byrde vi skal løfte, men et godt sted at samles 
til en meget rimelig DCK-pris.

Rigtige gode Skamstrup hilsner
DCK 2400 Karsten Andersen 
Kredsformand kreds Sjælland
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altså kurer videre på til vognens standsning. 
Det må trods alt være noget godt grej, siden 
det ikke totalt kollapser af kureturen på ca. 
100 m. Nå – fat i forsikringens Dansk Auto-
hjælp, hvor redderen selv var campist, som 
vurderer, reservehjulet spændt godt til med de 
mulige tre hjulbolte, muliggør bugsering til Sla-
gelse Camping og Fritid, som i forvejen er ad-
viseret af DCK 230. Efter resolut handling hos 
Slagelse Camping og Fritid foretages en repa-
ration – omend midlertidig – så DCK 230 kan 
fortsætte sin afbrudte ferietur til Berlin med 
kun tre timers forsinkelse. Undervejs til Schön-
böcken Camping v/Lübeck ringer Slagelse 
Camping og Fritid til DCK 230 for at høre, om 
turen, med den foretagne reparation, forløber 
tilfredsstillende. Denne interesse fra reparatø-
rens side skal selvfølgelig hermed bestemt 
roses.

Kl. 21:00 ankommer DCK 230 til Schön-
böcken og kan slå “stængerne” ud ved siden 
af DCK 1255 og 2289 og vor fælles tur til Ber-
lin med afgang 30/3 morgen kan fortsætte 
uden forsinkelse i planlægningen.

Efter hjemkomst skal endelig reparation 
foretages, d.v.s. ny bremseplade og -tromle, 
ny svingarm til støddæmper, ny fælg/dæk og 
halvdelen af moveren, som mærkeligt nok fun-
gerede under ankomst afgang Berlin. Repara-
tionen afsluttes med laserudmåling.

Så kommer der en beretning, som munder ud i en anbefaling, 
som nogle – af bitter erfaring – ikke har brug for, thi det “ved vi 

da godt”, men det gælder altså ikke alle!

Vi er nogle medlemmer – ligesom så mange 
andre – der har for vane at følges ad, og det 
var også meningen denne gang på Påsketu-
ren til Berlin begyndende torsdag den 29. 
marts 2012 for DCK 230, 1255 og 2289. Når 
vi tager på arrangerede ture, har vi for vane, 
når vi skal f. eks. sydpå ned i Europa, at sam-
les enten på Farø eller Antvorskov Nord for 
samlet videre fremfærd. På de nævnte sam-
lingspladser plejer DCK 2289 at komme sidst, 
men det var altså denne gang ikke tilfældet, 
hvorfor vi straks anede noget måtte være galt. 
Det var der også, thi nogle minutter senere 
ankom DCK 1255 lidt oprevet og sagde: “Har 
du hørt det?”. Det viste sig så, at DCK 230 
havde tabt venstre hjul på campingvognen. 
Ingen personskader, så DCK 1255 og 2289 
fortsætter mod Berlin. Klokken er ca. 10:00 
Farø-tid. Og nu til beretningen.  

På motorvejen lidt syd for Køge, med en fart 
på godt 80 km/t, hører DCK 230 et højt brag 
og en rumlen, og bremser over en afstand på 
ca. 100 meter med fuldt herredømme køretø-
jet til stop. Venstre hjul er helt væk. Det for-
svandt bagom campingvognen mod højre i 
kørselsretningen ca. 50 m ind i en skov. 

En eller to hjulbolte er knækket og resten 
væk. Ved hjulets forsvindingsnummer dumper 
vognen ned på bremsetromle, moverbeslag 
og svingarm til støddæmper, som vognen 

Alvorlig ment

advarsel

Advarsel
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stålfælge, ligesom der også er forskel på hjul-
bolte til aluminium og stål. Med de rigtige 
bolte til aluminiumsfælde er tilspændingsmo-
mentet 120 nm – og til stålfælge 90 nm. Disse 
oplysninger er citeret fra egen instruktionsbog 
KABE model 2006. Altså se instruktionsbo-
gen for dit mærke campingvogn.

 Alle, der læser denne beretning og endnu 
ikke har tabt venstre hjul, er hermed advaret. 

Med venlig hilsen Emeritus
 alias DCK 2289 Johs. Møller

Der er efterhånden mange, der har havareret/
tabt netop venstre hjul på campingvognen. 
Hvorfor?

Er det mon et speciale for KABE? Næppe. 
Det er under alle omstændigheder en alvorlig 
sag, da det selvsagt ikke er ufarligt for såvel 
den/de kørende med vognen som for medtra-
fikanter og økonomisk. Den ene pedal på en 
cykel har ventre-gevind. Hvorfor? Gæt en-
gang. På ældre engelske biler var der engang 
meget fornuftigt venstre-gevind på hjulboltene 
i venstre side af bilen. Hvorfor – gæt engang. 
Hvis der var venstre-gevind på hjulbolte i ven-
stre side af bilen, så vil hjulets rotation med-
virke til at holde boltene fastspændte i mod-
sætning til, hvad tilfældet er i dag. Derfor skal 
anbefalingen til campister være, at man som 
en permanent sikkerhedsforanstaltning, 
meget ofte og især, kontrollerer venstre hjuls 
hjulbolte med den dertil indrettede nøgle.

Bemærk, at der er forskellige tilspændings-
momenter for hjulbolte til aluminiumsfælge og 

WeCampVelkommen til

WeCamp er et nyt mærke indenfor campingar-
tikler, som sælges gennem caravanforhand-
lere over hele landet. Vores produktsortiment 
består af udstyr til camping og fritid med blandt 
andet mindre familetelte, læsejl, en spæn-
dende møbelserier og en variation 
af skabe til forteltet samt et flot 
sortiment af melaminpro-
dukter. Produktsortimentet 
vil løbende blive udvidet, 
så hold dig orienteret ved 
jævnligt at besøge siden. 
Tag et kik rundt på hjem-
mesiden og lad dig inspi-
rere af vore mange produk-

ter, ta’ f.eks. et kig på de flotte møbelserier, 
som passer ind i tidens trend og design af 
campingvogn og fortelte.

Red.
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Søndag den 1.maj – transitdag. Dagen star-
tede med overskyet og lidt regn, som blev til 
mere i løbet af dagen og 16°. Turen gik mod 
Marrakech på nordkanten af Atladsbjergene, 
en flot tur som sædvanlig med lidt bjergkørsel, 
men vejen var god. Desværre skete det, som 
ikke må ske, et fransk ægtepar med bil og ca-
ravan fra gruppen blev topaderet af en lokal i 
en gammel VW Golf og fik ødelagt deres VW 
Passat og campingvogn, så de ikke kunne for-
sætte. Heldigvis var der ingen personskade, 
men dette prægede alligevel stemningen om 
aftenen. Vi havde indtil nu ikke haft uheld af 
nogen art hverken materielt eller personer, 
som er blevet alvorlige syge, så vi håber ikke, 
der bliver flere. Dagen sluttede med brie-
fing og dejlig middag i restauranten, udenfor 
havde vi stadig 16°.

Mandag den 2. maj. Dagen startede med 
lidt regn og 13°, vi skulle besøge en meget 
gammel Souk i en by ca. 35 km uden for Mar-
rakech. Denne Souk (udendørs marked) afvik-
les som for 1000 år siden, udover der var han-
del med alt, kunne de handlende og besø-
gende også bliver klippet og barberet. Det var 
en meget stor oplevelse at se dette marked, 
som var meget forskelligt fra de andre marke-
der, vi har set.

Vi kørte videre op i bjergene, hvor vi skulle 
se fire vandfald over hinanden og spise fro-
kost. Men regnen forsatte med uformindsket 
styrke, så det blev for farligt at køre op til vand-

faldene, så vi spiste vor frokost og gik en tur 
langs den fossende flod, som tiltog i både 
mængde af vand og styrke, og kørte nedad 
bjerget igen.

Nu er det sådan, at der i Marokko ikke er 
afløb i rørsystemer for nogen som helst, så 
vejene blev hurtig oversvømmet af vand fra 
bjergene og anden overfladevand, så der var 
rødt vand overalt. Det blev pludselig meget 
farligt at kører i op til 40 cm fossende vand, 
hvor det var lavest. Vand over og under vejen 
og på langs af vejen, så små biler havde svært 
ved at komme frem. Det var en helt anderle-
des oplevelse, vi fik, end hvis solen havde 
skinnet. Vi var oppe i ca. 1450 m højde og 11°, 
så der var brug for det varme tøj og regntøjet. 

Da vi kom hjem, var der briefing og prøve-
smagning af fem forskellige drinks i restauran-
ten med alkohol i dem alle, så det varmede 
godt. Aftenen sluttede med en god tilberedt 
middag i ovnen i campingvognen med 1 fl. rød-
vin til og så i seng.

Tirsdag den 3. maj – fridag. Dagen star-
tede med en skyfri himmel og 16°. Vi fik fra 
campingpladsen leveret nybagte flute og cros-
sanger til morgenkaffen, så det var dejligt. Se-
nere på dagen fik vi vasket biler og camping-
vogne, som havde fået en helt forkert farve 
efter turen hertil. Eftermiddagen tilbragte vi 
uden for og ved poolen, temperaturen var nu 
stegen til 24°. 

Det er en fantastisk campingplads, som lig-

MAROKKO 
 

– en drømmerejse
i foråret 2011
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vedanser, marokkansk musik og “det flyvende 
tæppe”. Showet var først færdig kl. 24.00, så 
vi kom sent i seng.

Onsdag den 4.maj. Det var igen en fin dag 
uden skyer og 24°. Vi skulle besøge Marra-
kech og blev afhentet i tre minibusser med 
guide kl. 9.00. Første besøg var en meget 
stor og flot have, Majorelle Gardens, en fransk 
maler har anlagt denne. I haven var der mange 
specielle træer, palmer og kaktusser. Dette 
var en stor oplevelse for haveelskere.

Derefter kørte vi ind i Medina, den gamle 
bydel, og besøgte Souken, igen et kæmpe 
handelsmarked. Området omhandlede også 
et meget stort torv, hvor der er mange interna-
tionale restauranter og det var her, bomben 
sprang for tre dage forinden. Restauranten, 
som det gik ud over, var blæst helt væk, det så 
ikke godt ud.

Det var igen en god dag, men nu er vi ved 
at være trætte af musikken, de meget påhol-
dende sælger, lugten og maden og især 
cuscus – marokkansk nationalspise. Aftenen 
slutter med mad i teltrestauranten på cam-

ger 8 km uden for Marrakech lige op af en lille 
berbersk landsby. Der er meget stor forskel 
på livet inden for murene, hvor alt blomstrer, 
hundredevis af roser, blomstrende træer og 
buske, palmer, krydderurtehaver, sanitære 
forhold som i Europa, pool 10x40 m med op-
varmet vand, barer m.m. og uden for murene 
gold, stenet jord og mennesker, som lever 
uden strøm, rindende vand og kloakker i lerkli-
nede huse, som skal ombygges hvert år, fordi 
de regner væk. Det er en forskel, som er svær 
at forstå. 

Nå, men vi havde en pragtfuld dag. Dagen 
sluttede med mad på en restaurant i Marra-
kech med udendørs danseopvisning. Det blev 
en lidt anden oplevelse end annonceret, det 
blev på Fantasia evening at Ali, et stort forly-
stelsested bygget op som et stort sultan pal-
lads med alt der sig hører, som 1001 nat med 
spiserestauranter, spillekasinoer, store flotte 
bygninger belyst med farvet lys, og en meget 
stor arena, min. 5000 m2, hvor ca. 30 rytter 
på araberheste optrådte. Der var også ma-

slutter med mad i teltrestauranten på cam-
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pingpladsen en fantastisk aften med salat til 
forret og derefter helstegt lam i jordovn, som 
blev udskåret på marokansk vis d.v.s. hele få-
ret blev lagt på et stort træbrædt. Der blev hug-
get stykker af med en stor kniv og serveret på 
vor tallerken med finderne. Som varmt tilbehør 
var stegte kikærter, bønner, løg med mandler 
meget sødt og krydret. Der blev tændt bål 
udenfor, så det var meget hyggeligt.

Torsdag den 5. maj. Det var transitdag og 
vi skulle køre tilbage til Mohamidia Camping 
Ocean Blau, hvorfra vi startede. Desværre var 
vor nye guide Micell fra Camping Cheque, 
som var ankommet få dage – den gamle guide 
skulle hjem til sin søns bryllup – blevet syg og 
kommet på hospitalet. Det viste sig midlerti-
dig, at han havde fået konstateret gallesten og 
vi ikke ville se ham igen, da turen var ved sin 
afslutning.

Vi fik serveret fælles morgenmad, som be-
stod af marokkanske pandekager med sirup, 
brød, marmelade og kaffe/the. Kl. 10.00 gik 
turen mod Mohamidia, nogle af motorvej og 
andre af nationale veje, som vi også valgte. 
Det blev også en fantastisk køretur, i den del 
af landet var der mange store kornmarker. På 

vej mod Casablanca mødte vi ca. 100 gamle 
selvkørende mejetærsker og lige så mange 
traktorer og halmpresser som vi formoder, er 
kommet med skib fra Europa, da maskinerne 
havde oprindelsesland i bl.a. Tyskland og 
England.

Vi havde god tid, så vi kørte langs strandve-
jen fra Casablanca til Mohamidia, hvor der var 
meget mondæne – store villaer, hoteller og 
store nybyggede residenser boligkomplekser 
med swimmingpools. Vi ankom til camping-
pladsen kl. ca. 16.00, hvorefter vi gik en lang 
tur på stranden. Ejeren af campingpladsen 
havde budt os på aftensmad, da det var sidste 
dag, vi alle var samlet.

Det blev igen en meget hyggelig aften lidt 
bevæget og vemodig og vi fik alle sagt farvel 
og måske på gensyn til hinanden, fik udveks-
let mailadresser m.m. Vi fik også en hilsen fra 
Miceill, som var i bedring og skulle blive på 
hospitalet to dage endnu.

Fredag den 6. maj kørte vi retur til færgen 
og videre til Algeciras i Spanien med en hel del 
papirarbejde og totalscanning af vogntoget for 
evt. smugling af narkotika og mennesker. Det 
marokkanske politi var meget effektive på 
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dette område. Vi så både spanske, tyske og 
franske registrerede biler, hvor paneler og 
dørsider var åbne som en konservesdåse og 
dæk, som var skåret af fælgene, fordi der var 
konstateret forsøg på indsmugling af narko-
tika.

Vi talte med en ung politimand ved scanne-
ren, som fortalte, at det dårlige ry som marok-
kanerne havde mht. menneskesmugling og 
narkotikasmugling skal ændres og det vil det 
blive. Hele seancen tog ca. 1 time af meget 
hjælpsomme og venlige tjenestemænd.

KONKLUSION!
Politi, toldere
Det marokkanske politi er meget synligt. Der 
var ingen af os 22 enheder, som blev stoppet 
p.g.a. hastighed eller anden form for overtræ-
delse af den marokanske færdselslov skrevne 
eller uskrevne regler. Vort indtryk er et meget 
venligt og veltrænet korps, som altid er villig 
til at vise vej eller parkeringsmuligheder, men 
generelt meget ineffektivt.

Færdselsregler
Færdselsregler er gældende som i EU, dog 

bliver der kørt, hvor der er plads d.v.s. højre 
om, venstre om, hvor der er to spor i tre el-
ler fire baner, nødspor m.m., der bliver kørt 
frisk til. Hvis der er kø, er der også altid en vej 
udenom, det er den gode side af dette, hvori-
mod man aldrig ved, hvor der dukker en bil, 
knallert eller æselkærre op og på hvilken side. 

Skiltning er acceptabel i den vestlige del af 
landet og ved storbyerne, men i bjergene og i 
ørkenen er den meget mangelfuld, dette må-
ske fordi hovedparten i disse områder er anal-
fabeter, så hvad skal man med skilte der, det 
kan godt skabte lidt problemer ind i mellem.

 Jeg havde derfor meget glæde af min Gar-
min navigation, som jeg lige havde fået opda-
teret for Europa, de store veje i Marokko var 
også på og alle campingpladser, vi skulle be-
søge, havde jeg indkodet med koordinater 
hjemmefra og disse passede fint, godt lille 
stykke håndværktøj.

Vejnet
Marokkanske betalingsveje (motorveje) er 
meget fine og gode, men relative dyre og fin-
des kun mellem de store byer på vestkysten 
fra Tanger over Rabat til Casablanca og fra 
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Rabat over Meknes til Fes, det er her kongen 
normalt bevæger sig i landet. De nationale 
ruter, som vi brugte i Atlasbjergene og vest 
for disse var af rimelig kvalitet, hvorimod vej-
nettet øst for Atlasbjergene og ud i ørkenen 
Erfoud og M´Hamid var sand eller stengrund 
med tjæret spor. Det skal også nævnes, at der 
kørte mange lastbiler på disse veje.

Tankstationer
Der var ingen problemer med benzin eller die-
sel, der kan tankes over alt, der var dog ikke 
muligheder i Atlasbjergene over strækninger 
på 100-200 km. Større tankstationer tog mod 
Visa og Marstercard, men det er klogt altid at 
have lokale penge til mindst 1 tankfuld brænd-
stof. Der var problemer i ørkenområder ved 
sandstorm, grundet alt kommunikation over 
satellitter ikke kan fungere, pengeoverførel-
ser, gps. m.m. er ude af drift og det er ret ofte, 
det forekommer, så her kun tankes med lokal 
valuta, diesel dkr. ca. 5,20/l.

Sprog
Der tales fransk overalt og så de lokale sprog 
arabisk og berber. Guider og personale på 

campingpladser vi havde samarbejde med, er 
normal to- eller tre-sprogede, engelsk, tysk og 
fransk. Politi og servicepersonale forstår en-
gelsk, men svarer normalt på fransk. Hvis man 
selv tager til Marokko, er det tilrådeligt at man 
behersker fransk i tale.

Den marokkanske befolkning
Vi har besøgt både storbyer på vestkysten, 
befolkning på landet i Atlasbjergene og i ørke-
nen, vi har på intet tidspunkt følt os usikre på 
nogen måde. Vi har kørt ca. 2.500 km alene 
i Marokko, dette var et rally, klar dig selv, fra 
sted til sted og har derfor også haft brug for 
råd og vejledning fra lokalbefolkningen. Alle 
har været meget smilende og hjælpsomme.

 Vi var lidt forbeholdne med at fortælle, at vi 
var danskere i starten, så vi sagde, vi var skan-
dinaver, men det ændrede vi efter få dage til, 
at vi var danskere og blev overalt mødt med, at 
vi var meget velkomne. Min opfattelse af Ma-
rokkanerne er en megen venlig befolknings-
gruppe, som alle ønsker, at turismen skal 
blomstre op og skabe arbejdspladser og en 

Der taleles fransk ovev ralt oog g så de lokalee ssprog 
arabisk og berber. GGuided r og personalee på 
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god indtjening til landet og befolkningen, og 
det syntes jeg, de allerede har godt fat i.

Campingpladser
Campingpladserne, vi besøgte, var alle med-
lem af Camping Cheque og var af varierende 
standard alt afhænigt af, hvor i landet de var 
placeret, hvem der var ejer, berber, araber el-
ler franskmænd. Den fineste og mest velorga-
niserede plads var Camping Manzil La Tortue 
i Marrakech, en stor plads ejet af et fransk/
belgisk ægtepar.  

 
Socialt samvær mellem 22 par fra 8 
europæiske lande
Det var en udfordring, som vi selv måtte løse 
uden hjælp fra Camping Cheque. Efter et 
par døgn sammen blev vi automatisk opdelt 
i sproggrupper. Vi var i den engelsktalende 
gruppe sammen med det andet danske par, 
det engelske par og to hollandske par og 
vores kemi passede godt sammen. Men ef-
ter yderlige nogle dage blandede vi os med 
de to andre grupper og det lykkedes faktisk 
hurtigt at blive en stor homogen gruppe trods 
sproget. 

Det var nogle fantastiske 26 dages ople-
velse, som Camping Cheque kunde byde på. 
Der var lagt et meget stort forarbejde fra Cam-
ping Cheque’s side, som efter vores mening 
lykkes til fulde. Har I mod og lyst til en ferieop-
levelse lidt ud over det sædvanlige, kan jeg 
kun anbefale andre at prøve sådan et arrange-
ment.

Total længde Hedensted retur 10.500 km.  

DCK 2574 Mette & Bent Jensen, 
Hedensted
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Agter du dig sydpå igennem Tyskland er det 
bestemt ikke ligegyldigt, hvilket fodtøj man 
vælger at tage på. 

I Tyskland uddeler politiet bøder til førere af 
motorkøretøjer, hvis man har bare tæer, kun 
er iført strømper på fødderne, sko med høje 
hæle eller klipklappere/kappeløse træsko. 

Bøden ligger mellem 10 og 50 euro og ud-
deles for ikke at køre bilen forsvarligt.

Herhjemme er der imidlertid ikke nogen di-
rekte lovgivning, der forbyder at køre i noget 
fodtøj frem for andet. Det er dog værd at be-
mærke sig følgende: 
“Hvis klipklappere er årsagen til, at en bilist 
forulykker, anvendes Færdselslovens §3 om 
adfærd i trafikken, men vi påtaler overordnet 
set ikke fodtøjet. Det er svært at forholde sig 
til, hvad der er forsvarligt, og hvad der ikke er,” 
siger vicepolitiinspektør Jørn P. Andresen fra 
Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Fremover vil et kørekort kun gælde i 15 år. 
Danmark ændrer reglerne som led i en stor 
manøvre, for at skabe mere ens regler i EU, 
hvor der i dag er over 110 modeller for kørekort 
i medlemslandene. I dag er kortet gyldigt indtil 
borgeren fylder 70 år, men i år 2013 kommer 
der nye regler. 

De nye regler betyder, at kørekortet hvert 
15. år skal forsynes med et tidssvarende foto. 
Man undgår dog lægetjek samt en ny køre-
prøve. Dette vil kostet ca. 100 kroner. 

Ændringen kommer til at berøre kørekort 
der udstedes eller fornyes efter januar 2013. 
Pr. 19. januar 2013 træder der nye regler i kraft 
om kørsel med anhænger. I forbindelse med 
implementeringen af EU’s 3. kørekort direktiv, 
vil der pr. 19. januar 2013, komme nye regler 
for kørsel med anhænger. 

Nye 
kørekortregler 

pr. 1. januar 2013

Appen-Dix’s tekniske hjørne af dck 2310 Kai Rasmussen

Bøde
 for bare tæer

Nyt fra redaktøren

Endnu et blad er nået ud til medlemmerne, 
ganske vist med en lille forsinkelse, men der 
kan godt gå lidt kludder i planlægningen, når 
flere ting skal indpasses/afpasses omkring 
stævneannonceringen efter at udgivelsesfre-
kvensen er blevet sat lidt ned.

Vi kan så til gengæld glæde os over et nyt 
tiltag, nemlig den uge “dame” Laura Ander-
sens indlæg, der taler helt for sig selv – lad os 
få det ud blandt de unge medlemmer, så de 
kan se, at der er oplevelser for dem også.

Der skal ligeledes lyde en stor tak til familien 
Jensen fra Hedensted, der gennem tre numre 

af Appen-Dix, har berettet spændende om de 
muligheder, der også er som campist.

Nu går vi jo snart på ferie alle sammen, hvil-
ket nok skulle kunne give mulighed for nogle 
spændende artikler om oplevelser, I har haft, 
og som andre medlemmer kunne have glæde 
af at blive delagtiggjort i. 

Redaktionen vil gerne være behjælpelig i 
den udstrækning, det ønskes ligesom et lille 
opråb er, at billederne, der fremsendes, skal 
have så høj opløsning som mulig.

God campingsommer
Janne  & Tonni
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ASPARGES MED PARMASKINKE
 4 personer
1 kg grønne asparges ca. 20 stk.
8 skiver parmaskinke – 16 hvis de er meget 
tynde
200 g ruccola
Olie
Parmesan
Balsamicoeddike

Knæk eller skær den træde ende af og skyld 
aspargesene godt. Blancher aspargeserne i 
kogende vand ½ minut. 

Tag dem op og dryp dem af. Skær dem over 
i halve og pak ca. 10 stykker asparges ind i 
hver skive parmaskinke til en lille pakke. 

Steg pakkerne gyldne på en varm grill, en 
grillpande eller en almindelig varm pande. På 
en pande kan det være nødvendigt at bruge 1 
spsk olivenolie. 

Læg pakkerne på ruccolasalat og pynt evt. 
tallerkenen med ruccolaolie og flager af par-
mesan. Dryp med balsamicoeddike lige inden 
serveringen. 

KRYDDER-HAKKEBØF
4 personer
500 g hakket oksekød
4 spsk. mild olivenolie
ca. 75 gr. friskreven parmesan
1 strøgen spsk. reven citronskal 
1 æg
1 tsk. tørret oregano
1 finthakket fed hvidløg
1 tsk. groft flagesalt
Friskkværnet sort peber efter behag

KØKKEN
Milde, friske chili-stykker til at drysse bøffen 
med lige inden den tilberedes.

Bland alle ingredienserne, undtagen de fri-
ske chili-stykker, til en lind fars og stil den i 
køleskab en times tid. Form den derefter til fire 
hakkebøffer. Pres 2-3 friske chili-stykker ned i 
overfladen på hver enkelt.

Krydder-hakkebøfferne tilberedes på en 
grillplade eller på et grillnet, når kullene gløder 
uden flammer. Vend bøfferne forsigtigt med 
en paletkniv og sørg for at servere dem, når de 
er let rosa inde i midten (skær i en af dem for 
at tjekke efter). De kan ikke tilberedes direkte 
på den varme grillrist, da kødet kan hænge 
fast i den.

GRILLEDE GRØNTSAGER
4 personer
1 gul peberfrugt
1 rød peberfrugt
2 små zucchini/squash
salt og peber
6 spsk. blød olivenolie
Del peberfrugterne i brede strimler eller store 
firkanter. Fjern frø og hvide hinder fra indersi-
den af dem. Skær squashen på langs i skiver, 
der er cirka 3/4 centimeter tykke. Del dem 
evt. i to. Kom de klargjorte grøntsager i en 
plasticpose sammen med timian, salt, peber 
og olivenolie. Ryst posen og lad indholdet 
marinere i ti minutter. Kom grøntsagerne på 
den varme grill og vend dem, når de har fået 
mørke striber.

Maja

VELBEKOMME
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En af DCK’s samarbejdspartnere 
under NCT 2011

afholder Nordens største messe 
i dagene 6.-9. september 2012

2012 års upplaga av Elmia Husvagn Husbil blir 
större än någonsin tidigare. Elmia är i full färd 
med att expandera och bygger nu 4.000 nya 
kvadratmeter mässhall – som Elmia Husvagn 
Husbil blir först ut att använda. Men mässan 
kommer inte bara att bjuda på mer yta och ny 
layout – det blir också mer happenings, up-
pträdanden och händelser på mässan 2012.
Välkommen till några härliga dagar på Elmia 
den 6.-9. september!

Set på www.elmia.se
Red.TAASINGE · 5700 SVENDBORG

Besøg os eller ring på  
www.62225384.dk

CC@SYDFYNSMAIL.DK

SAMARBEJDSPLADS 10%
Ligger smukt i det sydfynske ø-hav

Dejlig naturplads kun 700 m fra havet

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

Samarbejdsplads 15%

✰✰✰ 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

Krav fra 1. januar 2012 for 
indførsel af danske hunde, 
katte og fritter til Norge.

Dyret og den nødvendige doku-
mentation skal uopfordret forevi-
ses de norske toldmyndigheder 

for kontrol.
Dyret skal være ledsaget af et Sel-

skabsdyrspas. Det skal være gyldigt 
id-mærket og gyldigt rabiesvaccineret.

Hunden og katten skal være behandlet 
mod bændelorm – Echinococcus multilocula-
ris – med et godkendt præparat (for eksempel 

praziquantel eller epsiprantel) i løbet af de 
sidste 10 dage før indførsel. Denne behand-
ling skal gentages i løbet af de første 7 dage 
efter indførsel til Norge. Kravet om ormebe-
handling gælder ikke for fritter.

Vær opmærksom på, at Norge senere i lø-
bet af 2012, vil følge de nye EU krav til orme-
kursbehandling, men ikke fra 1. januar 2012. 
Derfor skal både hunde og katte være behand-
let.

Dokumentation for udført ormekur, skal do-
kumenteres af en dyrlæge.

DCK 699 Janne Kromann

Indførsel af danske
HUNDE, KATTE OG FRITTER TIL NORGE
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HUSKELISTEN
    

KREDS FYN:
Formand:  Per Jensen

Assensvej 306, 5771 Stenstrup

Tlf. 7220 1358/6226 3258

E-mail: fyn@dck.dk

2012
10.08 -12.08......................Petanquestævne
21.09 - 23.09 Natur- og førstehjælpsstævne
13.10 - 20.10 ............... Lang efterårstur til Sverige

30.11 - 02.12 . Julestævne fælles med kreds Jylland 

KREDS SJÆLLAND:
Formand:  Karsten Andersen 

4420 Regstrup

Tlf. 4032 2462

E-mail: sjaelland@dck.dk

2012 
27.06 - 01.07 .............. Riverboat i Silkeborg
24.08 - 26.08 ...............Bondegårdsstævne
14.09 - 16.09 ...........................................O-løb

21.09 - 23.09 ............................ 4x4 stævne
02.11 - 04.11 ...............Manøvrestævne Tisvildeleje

09.11 - 11.11..................................Sprogø-tur
23.11 - 25.11 .....................................Julestævne

SKAMSTRUP:
 Grydebjergvej 32, Skamstrup

 4440 Mørkøv 

 E-mail: skamstrup@dck.dk

2012
22.06 - 24.06 ................ Sankt Hans stævne
17.08 - 19.08 ................... Sommerfest Skamstrup

28.09 - 30.09 ......................... Kræmmermarked

26.10 - 28.10 ....................................Halloween

De med fed markerede stævner kan læses på 

www.dck.dk 

LANDSSTÆVNER OG 
UDLANDSTURE:

2012
15.07 - 21.07 .................... NCT 2012 i Bardu
27.07 - 05.08 ........................ FICC i Canada
01.09 - 08.09 ...........Nordisk Høsttræf 2012
06.09 - 09.09............................. Elmia i Sverige

13.10 - 20.10 .....Lang efterårstur til Sverige

DANSK-TYSK UDVALG:
   Ingrid & Karl Chr. Larsen

Mobil: 2134 6125

E-mail: ingkar@larsen.mail.dk

Joan & Eric Abrahamsen

Mobil: 2014 8714

E-mail: lundenea@danbonet.dk

2012
15.06 - 17.06 ...........................Kieler Woche
07.09 - 09.09 ............Dragerfestival, Rømø
05.10 - 07.10 .............................Oktoberfest
02.11 - 04.11 ..........................Stitungfest i Nortoft

07.12 - 09.12 ..................... Juletur, Friedrichstadt

KREDS JYLLAND:
Fungerende  formand: 

Næstformand Henning Hansen

Tlf. 4054 3587 efter kl. 17.00

E-mail: jylland@dck.dk

2012
03.08 - 05.08 ......... Fiskefestival, Hirtshals
24.08 - 26.08 .....................Manøvre- & Høsttræf

07.09 - 09.09 .............. Fugleskydning, Resenbro

18.10 - 21.10 ................Mini efterårs ørnetur
09.11 - 11.11  .............................. Ståbanko, Kruså

30.11 - 02.12 ......Julestævne fælles med kreds Fyn

 i Årøsund 
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Download 2012 kataloget på www.isabella.net eller besøg din lokale Isabella-forhandler 

og hør mere om Isabellas udvidede program - fyldt med nyheder og smarte accessories!

Nyheder fra Isabella

Kontakt for nærmeste forhandler:

Isabella A/S · 7100 Vejle · Tel. 75 82 07 55 · info@isabella.net
www.isabella.net
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