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Forsidebillede: 
Kabelvåg – Lofoten

Ved det afholdte Nordisk Camping Træf i Bardu 
i nordnorge, var der ca. godt 
700 fremmødte enheder, 
dette til trods for at nogle 
havde ret så langt. 

Det ret så pæne frem-
møde fra Dansk Caravan 
Klub, havde for alle deltager-
nes vedkommende pænt 
stykke over end 2000 km.

Desværre var vejrguderne 
ikke helt med nordmændene denne gang, så 
den ellers altid flotte indmarch blev lidt våd, men 
som altid taget med godt humør og afviklet i den 
rette ånd.

Ved et sådan træf er der altid et møde mellem 
de fire nordiske klubber i Nordisk Caravan Råd, 
hvor der bliver behandlet emner, af fælles inte-
resse til gavn for de mange medlemmer, 

Danmark har i år fået DCKs næstformand 
Arnth B Nielsen, indvalgt til en funktion under 
Nordisk Camping Råd med bl.a. varetagelse af 
NCRs mange markedsmæssige opgaver, over 
for de mange  forskellige firmaer, som igen kom-
mer NCR medlemsklubbernes mange medlem-
mer til gavn. 

DCK har mange aktiviteter, se blot huskelisten 
der har et stort udbud og kredsene er ved at 
planlægge det kommende års mange stævner, 
og finde nye emner til træf med et varieret ind-
hold, hvilket vidner om stor aktivitet, som naturlig-
vis er godt og til stor glæde for alle de aktive med-
lemmer. 

Der vil blive afholdt et møde i september, mel-
lem kredsene og landsstyrelsen, så kære med-
lemmer har I nogle ønsker I kan bidrage jeres 
kreds med, skal I ikke holde det hemmeligt, men 
fremlægge det for jeres kredsbestyrelser.

DANSK CARAVAN KLUB 
– for folk på farten – hele året

Med venlig camping hilsen
Børge Jensen, landsformand
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Gl. Viborgvej 392 • Ålum, 8920 Randers NV • Tlf. : 86 46 60 72 • www.hinshoj.dk

VI ER BLEVET NY
CABBY FORHANDLER!

For os er det lige så selvfølgeligt at nyde
campinglivet om vinteren som i den varme del
af året.
Derfor er vores Cabbyvognene konstrueret,
bygget og udstyret med vores nordiske vintre i
tankerne.
Med markedets bedste isolering bliver den
også den mest svale og behagelige vogn, når
temperaturen befinder sig i den anden ende af
skalaen. Cabby er en vogn, man har glæde af
året rundt!
Hos Hinshøj Caravan A/S byder vi velkommen i en
verden af camping.
Vi har været på campingmarkedet gennem flere
generationer og står klar til at vejliede dig i alt
indenfor campinglivet.
Vi forhandler et bredt udvalg af de kendte
mærker, og glæder os til at byde dig velkommen.

Den ægte vintervogn

Kørselsvejledning Hinshøj Caravan A/S

3

2123501_AppenDix_4-2012.indd   3 28/08/12   12.29



OBS! fra kredS Jylland
Stå/bankostævne er blevet til et stævne med Førstehjælpskursus. (se ann. i bladet) 
Tiden for planlægning af stævner 2013 nærmer sig. Kredsen hører gerne fra de “mange” 

som har lyst til denne udfordring, med både gamle og gerne nye tiltag.
Stævnekalenderen vil blive fastlagt (med plads til nye tiltag) i for-
bindelse med Førstehjælpsstævnet i Kruså. Ring eller send en 

mail til Henning Hansen – LH1645@gmail.com
DCK 1645 Henning Hansen

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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Vi hører så meget om diverse firmaer, der ikke 
står ved deres ansvar over for deres kunder, 
men vi har i hvert tilfælde lige gået i gennem to 
sager med hhv. Isabella og KABE som tydeligt 
har vist os, at de som firmaer, står ved deres 
ansvar!!! Men uden Bijé Fritid og Camping og 
især Jesper Molander “Junior”, var det ikke 
gået så glat for os!

Sommeren 2011 købte vi et Ventura Basic 
Large fortelt til rejsebrug bl.a. fordi det vejede 
ca. 10 kg mindre end vores andet fortelt. Det 
var et telt med buet front, som blev holdt oppe 
af fiberstænger og rimelig let at sætte op/tage 
ned. Det første telt vi fik, viste sig at have en 
ca. 30 cm lang flænge igennem flere lag, som 
vi opdagede, da vi åbnede kassen rigtigt op. 
Det skal siges, at den stod lidt åben, da Søren 
hentede teltet en torsdag. Vi ville kigge lidt 
nærmere på det, men lod være da vi så hvor-
dan det så ud og blev enige om, at jeg måtte 
køre til Bijé med det fredag morgen. Vi skulle 
af sted med vognen fredag eftermiddag og 
skulle bruge teltet!

Da de så kassen og teltet, som vi slet ikke 
havde pakket ud, blev der straks ringet til Isa-
bella og det viste sig, at der desværre var 
mange telte, der havde fået den tur. Forklarin-
gen var, at der “lige” skulle lægges et par re-
servedele og en beskrivelse yderligere i kas-
sen og den var blevet “lukket op” med en hob-
bykniv, som havde skåret i teltpose og telt!! 
Nu var gode råd jo dyre, for vi skulle have 
gæster og bruge teltet. Vi fik så lov af Isabella, 
til at bruge teltet den weekend (og fik en lap 
med fra Bijé) og så gik det hele alligevel.

Hjemme igen blev teltet leveret tilbage og vi 
fik et nyt. Det drog vi så på en lidt sen som-
merferie med den 10.-24. september 2011. En 
af de første dage sad vi ude i det i regnvejr. 
Hyggeligt nok, hvis ikke det var fordi, det be-
gyndte at dryppe ind på os!!! Da vi kom hjem 
fra ferie, tog vi teltet til Bijé og forklarede 
havde der var galt. Isabella fik teltet retur og 
kom så med den melding, at teltet var blevet 
kasseret. Vi kunne enten få pengene igen, el-
ler betale det lidt ekstra for det nye telt; Isa-

Stor taK til
bijé Fritid & Camping, 

isabella og Kabe!

Firmaansvar
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bella Explorer Large, der kom i februar 2012. 
Vi valgte det sidste! Vi har haft det oppe en 
enkelt gang, og det var godt nok let, i forhold 
til den model med fiberstængerne!!! På Explo-
rer teltet klipses siderne på stængerne med 
nogle kraftige plastik klips, så man ikke skal 
bakse med at få fiberstængerne igennem lø-
begangene. Smart!

Men også mht. til KABE, har vi haft en god 
oplevelse. I julen 2011 revnede brusebunden 
(vi har ende badeværelse, som vi er MEGET 
glade for) i vores KABE Safir fra 2006. I første 
omgang fik vi at vide, det måtte være døren 
der havde skuret, for det var i rillen, hvor døren 
løber, revnen var, men det kunne vi straks af-
vise. Vi er nødt til at have en kile i døren, når vi 
bader for ellers glider den op. Til gengæld 

kunne vi sige, vi mente det måtte være en kon-
struktionsfejl, da vi kendte flere som havde 
været ude for det samme. OG i KABE 2008 
modeller med ende badeværelse, går man ind 
på en FAST brusebund og ikke en gyngende 
brusebund som i vores, så KABE har indset, 
der var noget galt og rettet det. 

Og her trådte Jesper “Junior” hos Bijé virke-
lig i karakter! Løsningen blev at KABE “gav” os 
en ny brusebund og vi betalte for at få den sat 
i. Det var for os en helt fair løsning, for vi føler 
KABE står ved deres ansvar, selvom garanti 
perioden var udløbet for længst. Dejligt. Det 
gør at vi som kunder, bliver endnu mere glad 
for at vi valgte at købe en KABE i sin tid!

Stor tak til Jesper “Junior”, Bijé Fritid og 
Camping, Isabella og KABE!!!!

DCK 2175 Sanne & Søren Christiansen

www.danskecampingpladser.dk

Der er campingsøgemaskiner og så er www.danskecampingpladser.dk 

På www.danskecampingpladser.dk finder du: 

✔ Alle de opdaterede oplysninger om 
 de 476 godkendte campingpladser

✔ Campingrådets temaer – skal 
 der cykles, ros i kajak, dykkes, 
 klappes dyr  eller  nydes wellness. 
 Find præcist, hvad du ønsker!

✔ Campingrådets kvalitetsvurdering gør 
 de rent, vedligeholder de ordentligt, 
 har de bygget med gode materiale, i 
 det hele taget – er kvaliteten i orden?  

✔ Google kort, luftfoto og ruteplan til alle campingpladser

CR annonce 126x90mm.indd   1 27/08/12   09.13
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Så er vi hjemme igen efter en skøn sommer-
fest på Skamstrup med to meget trætte børne-
børn, men de har selv meldt os til. Allerede da 
vi var til fugleskydning lød det fra Rebecca og 
Mille: Mormor og morfar, har I husket at melde 
os til sommerfest? Det gjorde vi så naturligvis.

Dagen oprandt og Mille og Rebecca var 
mere end klar med store forventninger til som-
merfesten.

De blev ikke skuffede. 
Allerede efter standerhejsningen fredag af-

ten spillede vi banko med megen sjov og 
hygge og ikke mindst mange fine præmier.

Børnene, hvoraf flere kendte hinanden fra 
tidligere stævner, fandt hurtigt sammen ved et 
bord hvor de fordrev ventetiden med kortspild.

Lørdag morgen klokken 9.00 mødtes vi til 
fælles morgenbord og selv om man havde lyst 
til at sidde og hygge sig et stykke tid med den 
dejlige morgenmad, gik det ikke for vi måtte 
allerede i gang med alle de spændene lege 
klokken 11.00.

Vi blev delt op i hold og så gik vi ellers i gang 
med aktiviteter som “Sumpen”, “Trillebør ræs”, 

“Tovtrækning”, “Minefelt” og “Kroket”. Det hele 
blev afsluttet med at kaste vandballoner efter 
holdlederne.

Ingen rigtig DCK’er vil undvære en dejlig fro-
kost, med hvad dertil hører. Så vi måtte holde 
en  pause da vi var nået ca. halvvejs gennem 
legene (det trængte vi også til – især os halv-
gamle).

Efter frokost forsatte vi til sidst på eftermid-
dagen, men børnene havde endnu ikke fået 
nok, så de startede den vildeste vandkamp. 
På lang afstand kunne vi høre, at det var ret 
sjovt.

Så var den grillede gris á la porchetta med 
masser af dejligt tilbehør blevet færdig, og det 
betød fællesspisning i klubhuset. Selvfølgelig 
havde Christina og John som sædvanlig sør-
get for skøn mad til os alle. Efter spisningen 
rykkede folk udenfor i det skønne vejr, hvor 
snakken gik lystigt til ud på de små timer.

Tusind tak for en skøn weekend skal lyde til 
alle Jer, der har knoklet for, at vi andre kunne 
nyde det.

DCK 265 Rebecca & Mille
Ester & Bent Madsen

Sommerfest 
17.-19. august 2012 på Skamstrup

Stævnefortælling
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endte med at, man var  smurt ind i æg. Det var 
rigtigt sjovt at være med, og alle var i super 
godt humør.

Om aftenen var der dækket op til  grill, hvor 
der blev delt præmier ud til de forskellige kate-
gorier, der blev skålet, og der blev taget et 
stort billede af os alle sammen . 

Vi havde en super hyggelig weekend, med 
mange rare mennesker , og det er helt sikkert 
noget vi skal prøve igen.

 
Med venlig hilsen 

DCK 4191 Jeanette & Sebastian Nielsen

R
eb

ild
 Bakker – Rold Skov – åben hele året!

tlf. 9839 1110

tur til Skamstrup
Vi er en familie på 5, som aldrig har camperet 
før og vores første campingtur gik til Skam-
strup Camping, en weekend med fugleskyd-
ning sammen med nogle venner. 

Vi kom fredag eftermiddag, og alle tog rigtig 
godt imod os. Fredag aften gik vi i klubhuset, 
for at spise grillmad og hygge os med alle de 
andre. Alle kom og hilste på os, og bød os 
velkommen. Det var rigtig hyggeligt, og det 
endte med, at vi så blev meldt ind i DCK.

Lørdag stod den på fugleskydning og 
mange andre aktiviteter.

Vi meldte os til nogle af aktiviteterne, så 
som pistolskydning og æggekast, hvilket 

Nye campister lagde ud hos DCK på Skamstrup

NavNeskift
I 2011 skiftede 42.000 personer enten 
sit for- eller efternavnet ud med et an-
det. Det var 38.000 skift i efternavne og 
3.700 skift i fornavne. Kvinderne stod 
for 75 pct. af alle efternavneskift og 61 
pct. ved fornavneskift.

Kilde: Danmarks Statistik 

D e n
B AY R IS K E  Øi S ønde r jylla nd

Kristianshaab
Camping

Kristianshaabvej 5 ·
 
6372

 
Bylderup-Bov

Tlf. 74 76 16 16 · kristianshaab@ferie.dk

- en lille

hyggelig 

plads!
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Solen skinnede og stemningen var høj, da alle 
mødtes ved standerstrygningen fredag aften. 
Vi sang flaget til tops og bød nye medlemmer 
samt gæster velkommen, dejligt med endnu 
flere medlemmer! Derefter var der hygge i 
klubhuset med medbragt mad samt kaffe m.m.

Lørdag blev, trods nattens og de tidlige 
morgentimers megen regnvejr, solrig og en 
smule blæsende. Vi startede de mange kon-
kurrencer og dagen var godt i gang ;0)

Børnene dystede i pistol til skive, pusterør, 
bue og pil, støvlekast og fugleskydning. Alle 
var bare super gode, der var skarp konkur-
rence. Imellem skydningerne fik flere af mæn-
dene dystet i at slå store søm i en træstamme, 
også her var der arrangement og højt humør at 
spore. Alle var kampklare, så da frokosten 
blev nydt i klubhuset med medbragt mad, blev 
flere bedt om, lige at komme ud og skyde 
indimellem madderne, hvilket fungerede su-
per fint!

I løbet af eftermiddagen kunne man nyde 
kaffe og lækker hjemmebagt kage samt gratis 
slush ice til børnene i det dejlige solskinsvejr.

De forskellige dyste blev rundet af med den 
lidt frygtede æggekast ;0). Parvis skulle man 

kaste og gribe et æg med længest afstand 
uden at det gik itu ... for nogle mere klistret 
end andre ;0)

Da vi nåede aften havde alle fundet en plads 
i klubhuset, og arrangørende havde sørget for 
utrolig lækker mad; diverse salater, flæske-
steg og kylling stegt på grill og madbrød. Det 
var så fint og der var rigeligt af alt, så ingen gik 
sultne i seng.

Diplomerne blev delt ud på bedste vis; nye 
såvel som gengangere havde vundet og efter 
gruppebillede af alle – taget i det grønne – fik 
alle børn en fin slikpose.

Søndagen forløb med standerstrygning, di-
verse meddelelser om kommende stævner, 
og alle især undertegnede, takker for en utro-
lig dejlig, hyggelig og vel arrangeret weekend. 
Og vi glæder os til næste års dyst.

 DCK 4065 Søren & Heidi Lehné

Fugleskydning
på skamstrup weekenden 1.-3. juni 2012

Hindsgavl Camping

v/Erika & Lars BLom
Søbadvej 10 · 5500 Middelfart · Tlf. 6441 5542 

ÅBEnt hELE ÅrEt

www.hindsgavl-camping.dkC aravanservice 
BM

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

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

Stævnefortælling
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Inden længe er der igen Veterantræf i Græ-
sted, som vi besøgte sidste år. Der kom en 
del campister – også andre end medlemmer 
af DCK. 

DCK havde fået tildelt sit eget område af-
grænset af det kendte rød/hvide plastik bånd. 
Det var et træf med mange gamle funktionelle 
dampmaskiner af stort set enhver art (sågar en 
dampmaskinecykel), luftakrobatik – dog ikke 
med damp – og m.m.m., bl.a. loppemarked 
og damplokomotiv-ture, veteranbiler og -mo-
torcykler, militært isenkram og selvfølgelig di-
verse øltelte og spisesteder, damer og herrer 
i folkedragter.

Vejret var meget fint med sol og behagelig 
varme, så vi kunne sidde udendørs med vort 
traditionelle langbord, højt humør og velvæ-
ren, men så skete der pludselig noget uven-
tet, som kræver en lille indledende forklaring 
– og den følger så her.

Det er jo ikke ualmindeligt, at nogle af os 
ved festlige lejligheder, som et træf jo er, sæt-
ter en flagstang op og flager med Dannebrog, 
som jo er navnet på vort lands symbol. De fle-
ste landes flag har et navn, lad mig blot nævne 
Englands Union Jack, USAs Stars & Stribes, 
USSRs Hammer & Segl (nok udgået), Frank-
rigs Tricolore m.fl. Nok om det og til sagen. 
Mens vi nogle stykker, sad og slikkede sol-
skin, trængte et os ellers uvedkommende 
“kvindemenneske” – ligesom udtrykket 

“mandsperson” begge faktisk er nedsættende 
– ind på vort område og med tydelig foragt i 
sin stemmeføring spurgte: “Hvem er egentlig 
formand eller leder af denne forsamling her?”. 

Vores sædvanlige munterhed forstummede 
straks, og vi svarede vel noget i retning af: 
”Øh-bøh og va-be’hva’?”. Jo - “kvindemenne-
sket” ville – med fortsat foragt i stemmen – 
gerne vide, om der overhovedet var en person 
til stede, som var klar over, at man flagede “for 
Fanden”, når Dannebrog ikke blev sænket 
ved solnedgang – og så fulgte en belæring om 
almindelig dannelse i denne sammenhæng, 
hvorefter det dybt forargede “kvindemenne-
ske” tavst forlod vort område med en tilkende-
givelse af, at den slags ting ikke burde gen-
tage sig, og at vi i øvrigt burde skamme os; og 
det gjorde vi så – i nogen grad efter dette in-
termezzo. Den efterfølgende tavshed i vor 
kreds medførte så en debat om flagning i al 
almindelighed. Årsagen til hele balladen var, 
at et medlem ikke – den forudgående nat – 
havde sunket sit flag ved solnedgang. 

De, der har internet, kan gå ind på f. eks, 
www.spejderportal.dk/lederboxen/danne-
brog-flagreglement.htm, hvor de mest ele-
mentære ting står anført om, hvordan man bør 
flage med og behandle Dannebrog – og be-
mærk venligst ordet – bør, da det egentlig be-
tyder, at der faktisk ikke for privatpersoner 
findes nogen lov for flagning med det danske 

Flag 
“for Fanden”
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flag i Danmark, men skik og brug vedrørende 
flagning hører altså med til almindelig dan-
nelse, herunder dette, at flaget hejses ved 
solopgang, dog aldrig tidligere end 8:00, og 
nedhales senest ved solnedgang. Der findes 
for privatpersoner, som vel må være gæl-
dende for os campister, nogle enkelte regler, 
hvoraf jeg vil fremhæve denne:

Flaget hejses kl. 8:00 og hales ved solned-
gang. På dage, hvor solen står op efter kl. 
8:00 hejses flaget først ved solopgang. Flaget 
må aldrig være hejst efter solnedgang, med-
mindre det ved særlige festlige lejligheder er 
belyst. Flager man efter mørkets frembrud, 
siger man, at man flager for “Fanden”. 

Apropos Fanden, så kan det ærgre mig, at 
vi ikke i Græsted havde haft én eller anden 
form for belysning af flaget den nat, som forår-
sagede “kvindemenneskets” forargelse, men 
sagt på en anden måde:

Der findes ingen egentlige flaglove og -reg-
ler for, hvordan man bruger Dannebrog kor-
rekt. Kun findes der nogle forordninger og 

Flag 
“for Fanden”

cirkulærer vedrørende militære regler. Men 
der er efterhånden opstået en vis praksis og et 
“Flagreglement”. Grundlæggende skal man 
ære og respektere Dannebrog. Det er f.eks. 
ikke velset, at sætte tekst og logoer på Dan-
nebrog. Flaget bør heller ikke være laset, 
snavset eller falmet.

I, der kan, gå nu ind på internettet (f.eks. 
Google) og skriv ordet “flagreglement” – så 
skal I bare se, at skik og brug er ret omfat-
tende. Som nævnt er det f. eks. ikke velset, at 
sætte tekst og logoer på Dannebrog, men 
DCK har dog Dannebrog i sin stander, som 
ikke er omfattet af “Flagreglementet”, men vi 
viser jo faktisk samme respekt ved stander-
hejsning og -strygning, som man bør gøre, 
som om det var Dannebrog alene. Vor stander 
er som bekendt oppe hele natten fra vi kom-
mer til afgang. Om det så glæder Fanden – ja, 
det må Guderne vide?

Med al mulig respekt
Emeritus

 alias DCK 2289 Johs. Møller

11
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Ungdomssiderne

Sommerfest
på Skamstrup

Vi har været til sommerfest, på Skamstrup 
camping. Vi kom der om aftenen, lige i rette 
tid til aftensmad. Men straks blev vi hevet op af 
stolene, for vi skulle til standerhejsning. Der-
efter fik vi at vide, at der var banko senere på 
aften, så vi gik hurtigt ned i vognen og vaskede 
op. 

Ved 21-tiden gik vi alle 
op for at spille bingo, 
det er var meget hyg-
geligt og specielt un-
derholdende. 

Lørdag morgen startede med en fælles mor-
genbuffet med brød, pålæg, kaffe, the og 
juice. Efter en fælles morgenbuffet, ryddede 
vi op og gjorde klar til de mange fælles lege 

Vi blev delt op i 4 hold, A, B, C og D. Vi legede 
en masse lege, såsom “sumpen”, “tovtræk-
ning”, “vandballonkastning”, “trillebør ræs” 
og “minefelt”. Det var sjovt for både børn og 
voksne. Om aftenen spiste vi en meget læk-
ker tilberedt buffet med både kød, grøntsager, 
pastasalat og kartoffelsalat. 

Aftenen sluttede rigtig 
godt med at alle de 
voksne sad udenfor og 
hyggede, og børnene 
sad indenfor i “Abehyt-

ten” og så film og spiste chips. 

Søndag morgen var der igen morgenbuffet, 
og standerstrygning kl. 11:00. Da klokken gik 
hen og blev frokost tid, kørte nogle hjem og 
andre blev og spiste rester. Det var en perfekt 
slutning på en perfekt weekend.

DCK 4044 junior Amalie

dCK verdens 
bedste Klub

12
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“Fedt at
der blev taget
hensyn for både 
små og store 

børn”
Laura

”Jeg har snakket med en hollænder, og de snakker sjovt” Amalie 

”jeg har været nede  

og se Donau, og nede og se på 

noget sydvest Tyskland, og se 

Rhinen i flammer, der går igenn
em 

Europa” Kenny

”vi har været i 8 
forskellige lande på 3 
uger i campingvogn, og i 
Ungarn hvor vi var i Tivoli 
og bagefter var vi i cirkus, 
hvor det bedste var da der 
kom 5 tigere, 2 pumaer og 2 
geoparder. Det aller bedste 
var et kæmpe badeland”

Laura

“Vi 
har 

være
t ud

e  

og kø
re i 

bjerg
ene, 

 

og d
et r

egned
e hel

t vi
ldt 

og m
ange

 cam
ping 

ting
  

gik i
 sty

kker”

Andre
as

Udsagn om Sommerfesten:
“Det var sjovt, fordi vi havde 

nogen gode lege”
Kasper

“Det var fedt fordi,  
det var vejr til at sove i 
telt – meget hyggeligt”

Rebecca

“God slik”

Amalie

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

        SONNENHÜGEL  1 · DE.  24994  MEDELBY
0049 (0) 4605  189 391

www.camping-mitte.de
ÅBEN HELE ÅRET · 15% RABAT

Camping Mitte  Nordtyskland
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Dejligt at Kirsten og Jørgen samt Suzanne og 
Henrik har taget initiativ til, at vi igen kan sam-
les under DCK fanen på Hirtshals camping. 
Efter vores mening den plads som har den 
flotteste udsigt og solnedgang i Danmark.

Hirtshals Fiskefestival er en årligt tilbage-
vendende begivenhed, hvor man kan få en 
oplevelse med fisk og fiskeri. Hirtshals Havn 
er en af Danmarks største fiskerihavne, og her 
har man en meget bred og spændende viden 
om faget.

Under festivalen er der en bunke aktiviteter, 
men det bedste for DCK’erne er nok alle de 
forskellige smagsprøver man kan spise sig 
igennem om lørdagen. Gågaden er lavet til et 
eldorado for fiskeelskere, fyldt med forskellige 

boder. Her kan man for 100 kr. købe kuponer 
til 10 nationale/nordiske smagsprøver og én øl 
og én bjesk.

Træffet var velsignet med godt vejr, så der 
kunne laves fællesbord, både fredag og lør-
dag. Fredag aften var der Happy Hour og lør-
dag morgen var der franskbrød til alle. Dejlig 
med sådan en service.  

Søndag kl.10.00 var der standerstrygning. 
Suzanne & Henrik som var med til deres første 
rigtige stævne, blev budt velkommen i klubben 
med et DCK hurra.

Tak for et godt træf

Venligst DCK 2869 Ulla & Søren Kirk

FisKeFestival
i Hirtshals 3.-5. august

dck træFFet ved FiskeFestivalen i hirtshals er genopstået

Stævnefortælling

14
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COMFORTVIDEOTM 

ST703.  

Komplet med 3,5” skærm,  

kabler og kamera. Perfekt til  bil og 

campingvogn, samt autocamper 

Kun  

    kr. 1.895,00 inkl. moms 
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JEPOTECH ApS, Sandbakkevej 44, 4390 Vipperød. 
 Tlf. 59 11 01 99 -  www.jepotech.dk  - E-mail: info@jepotech.dk 

Mere lys med mindre forbrug!!  
Udskift halogen  til LED!  

 
Se her, hvor 

meget strøm du 
kan spare!! 

Priser fra  
kr. 32,50 pr. stk. 

1 stk. 10W 
halogen 

bruger det 
samme 

som  
12 stk. 
G4-6 

LED 

Besøg vores netbutik   
www.jepotech-shop.dk 

Nu også LED bånd . 
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Vi ankom til Hessellund Sø Camping fredag 
middag. Der var allerede kommet mange, 
nogle havde været der hele ugen. Fredag gik 
med hyggesnak, om hvad der var sket i løbet 
af sommeren, nogle har været i Norge til NCT 
træf, andre på Bornholm, eller noget helt an-
det. Vi gik en tur rundt om fiskesøen, men der 
var ingen der fangede noget.

manøvrestævne og høstfest 
på hessellund sø camping

24.-26. august

Lørdag blev der kørt manøvrerekørsel, men 
de stoppede, fordi det regnede for meget til 
køre. Om aften var der Høstfest oppe i hallen, 
med dejlig mad og god musik. 

Søndag var det fint vejr og da blev der kørt 
mærkekørsel. Kl. 12 blev flaget taget ned, der 
blev sagt farvel efter et dejligt stævne. Endnu 
engang tak til Lilian & Henning for et godt 
stævne.

DCK 2687 Ellen & Jørgen Mikkelsen    

DE GLADE MEDALjETAGERE:
dck 3888 Per Jensen , Bronze
dck 2404 Harry Rosgaard, Sølv
dck 4141 Jørgen Pedersen, Sølv
dck 2602 Per H. Birch, Guld           16
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Stævneannoncer

Vivians Førstehjælp kommer og afholder før-
stehjælpskursus, som også omfatter undervis-
ning i brugen ahjertestarter.
(se evt. – www.v1h.dk)

Førstehjælpsstævne – 
grænsehandelstræF
Fra den 9.-11. september 2012   
Kruså Camping, Aabenråvej 7 b. 6340 Kruså DK 426

Program:
torsdag  den 8/11:  Ankomst
Fredag den 9/11:  Ankomst
lørdag 10/11 kl. 9:30: Standerhejsning – 
“fri” til grænsehandel
kl. 17:00: Førstehjælpskursus, hvorefter der 
vil være spisning i samlingsstuen.
søndag den 11/11 kl. 10:00: Standerstryg-
ning

Priser:
Stævnegebyr pr. person   .  .  .  .  .  kr. 20,- 
Overnatning pr. vogn + strøm  .  .  .  kr. 120,-   
         enlige (pr. vogn + strøm).  .  .  kr. 75,-

Tilmelding  
DCK 2597 Ellen Hansen tlf. 2086 3737

DCK 1645  Henning Hansen tlf. 4054 3587
Eller på www.dck.dk

Se færgerabatter på hjemmesiden www.dck.dk

17
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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 
dragetræF

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.

18
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naturstævne
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

19
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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

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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Skamstrup stævne
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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 
med ørneoplevelse x

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

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

www.gronninghoved.dk · info@gronninghoved.dk
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Kreds Jylland

TAASINGE · 5700 SVENDBORG
Besøg os eller ring på  

www.62225384.dk
CC@SYDFYNSMAIL.DK

SAMARBEJDSPLADS 10%
Ligger smukt i det sydfynske ø-hav

✰✰✰ 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

I starten af juni deltog vi i fugleskydning på 
Skamstrup, der bl.a. var blevet opdateret med 
nye strømkasser. 

Det var forholdsvis nye medlemmer, der 
stod som værter, så vi mødte forventnings-
fulde frem og blev bestemt ikke skuffet. 

Vi havde en herlig weekend sammen med 
de øvrige deltagere. 

Der var aktiviteter både for børn og voksne, 
såsom fugleskydning, øksekast, støvlekast, 
æggekast og sømdyst. 

Æggekast vakte stor morskab, især for til-
skuerne, da det at gribe et flyvende æg ikke er 
så nemt, som det ser ud til. 

Deltagerne var for en sikkerheds skyld 
iklædt en sort affaldssæk hvis de skulle blive 
ramt af et vildfarende æg, hvilket nogle af del-
tagerne var glade for. For ramt var der nogle 
der blev, det kunne vi både se og ikke mindst 
høre. 

Der gik sport i øksekast om, hvem der 
kunne få flest point ved at ramme skiven, hvad 
langtfra alle kunne. Derfor blev det en lang-
strakt affære, indtil vinderen blev fundet. Ingen 
af deltagerne ville give sig, så hvis arrange-

mentet ikke har givet overskud, var det ikke 
øksekastdeltagernes skyld, for de måtte be-
tale ved kasse 1 hver gang de skulle kaste. 

Ligeledes var der stor tilslutning til konkur-
rencen om at slå søm i en huggeblok, til stor 
morskab for deltagere og tilskuere. 

Der blev konkurreret om flere ting så dagen 
fløj afsted. 

Selv om der var mørke skyer på himlen, var 
vi så heldige at vejret holdt, medens alle aktivi-
teterne var i gang. 

Det var dejligt at se de mange børnefami-
lier, som havde fundet vej til Skamstrup for at 
deltage i løjerne denne weekend. Det lover 
godt for DCK nu og i fremtiden. 

Lørdag aften spiste vi sammen i fælleshu-
set, hvor vi fik dejlig mad med mange salater 
og meget tilbehør. Senere blev der uddelt di-
plomer til vinderne i de forskellige konkurren-
cer. 

Vi vil hermed sige mange tak og stor ros til 
Sus, Torben, Lis, Benny, Merete & Jan for en 
dejlig weekend, og ikke mindst for den gode 
stemning stævnet blev afholdt i. 

Vi ser frem til næste års fugleskydning. 
  

DCK 1254 Inger Friis

Fugleskydning 
på skamstrup
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Kreds Jylland

Nytårstræf
Nr. kollund forsamlingshus v/Herning

Hvad skal du/I lave  Nytårsaften?
Nå, ved du/i det ikke! Men det er der råd for!

Så prøv noget nyt, tag med til kreds Jyllands 
nytårstræf som traditionen tro afholdes i Nr. 
Kollund. Ruth & Jacob har igen i år indvilget i at 
forestå med den fornødne planlægning af ar-
rangementet.

Vi kan kun anbefale Jer at komme, hvis I kan 
lide at hygge Jer og møde glade mennesker. Vi 
ankommer søndag eller mandag i løbet af da-
gen (se annoncen i Appen-dix nr. 6) og så la-
ves der måske fælles kaffebord søndag aften.

Mandag formiddag er der standerhejsning 
og stævneindbetaling, de der har lyst, går op 
og hjælper med at gøre salen hyggelig til om 
aftenen, ved middagstid plejer der at blive ser-
veret gullaschsuppe ude i det fri.

Kl.17.45 mødes vi for at se dronningens Nyt-
årstale, derefter går vi til bords og får lidt af alt 
den gode mad, og diverse tilbehør som man 

selvfølgelig selv har medbragt. Der bliver opsat 
en menu-plan, så man kan se, hvad man skal 
nyde i løbet af aftenen, og hvem der skal sørge 
for hvad. Det er jo sådan, at hvert par kommer 
med et eller andet, lige fra sild og egnsretter til 
natsuppe, og alt dette er aftalt med Ruth & Ja-
cob ved tilmeldingen. 

Senere bliver der spillet op til dans og kl. 
24.00 skåler vi for det nye år. De der har fyr-
værkeri med, går udenfor for at skyde det af, 
derefter fortsætter vi med at hygge og danse, 
så længe vi har lyst.

Tirsdag middag samles vi for at spise rester. 
Standerstrygning aftales om det skal være før 
eller efter restspisning.

På gensyn nytårsaften i Nr. Kollund! Vi plejer 
at hygge os til ud på de små timer.

Se i øvrigt i Appen-Dix nr. 6.

DCK 2638 Ilse & Erik Frank

Dejlig naturplads kun 700 m fra havet

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

Samarbejdsplads 15%

Et ældre par sad i kirken. Cirka halvvejs 
inde i forløbet læner den ene part sig 
over til den anden og siger:

- Jeg har lige slået en lydløs prut. 
Hvad synes du jeg skal gøre?

Hvortil svaret lyder:  “Put et nyt batteri 
i dit høreapparat ...”

Månedens vits
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Vi hedder Finn og Vibeke og Essi (en hund) 
og hjemme i Holbæk går Alfred rundt (en kat).

 Vi har haft campingvogn i flere år og kørt 
rundt omkring i landet. Igennem nogle som vi 
kender, hørte vi om det gode samhold og ar-
rengementer i DCK, derfor meldte vi os ind.

Vi var med til Sankt Hans stævnet i Skam-
strup. 

Vi ankom torsdag i strålende solskin, der 
var ikke mange på pladsen. Fredag regnede 
og regnede det, og man tænkte, om der kom 
nogen til stævnet. Om eftermiddagen kom alle 
vognene, og der blev rigtig meget liv på plad-
sen, det var rigtig hyggeligt. Alle kom hen og 
sagde goddag, og snakkede.

Lørdag Sankt Hans dag, solen tittede frem, 
ingen regn, det så ud til at arrangementet 
kunne afholdes, som beskrevet.

Vi startede med fælles morgenmad, det var 
hyggeligt at se så mange friske mennesker. 

Der blev informeret om dagens arbejde, og 
nogen af stævnedeltagerne sørgede for, vi 
ikke kom til at sidde alene i et hjørne. Der var 
forskellige gøremål i løbet af dagen, og en 
havde sponseret fadøl og sodavand til alle.

Om aftenen var der fællesspisning, der blev 
vi og alle andre rigtige snaksalige, og vi følte 
os en lille smule, som DCK’ere. Senere var 
der fakkeltog fra klubhuset ned til bålpladsen. 
Bålet blev tændt, og vi havde fået udleveret 
sange, som vi selvfølgelig sang. Der var en 
båltaler, som fortalte lidt om klubbens historie 
på godt og ondt. Bagefter var der socialt 
hygge i klubhuset, vi kom sent i seng ...

Det som er godt for os, er at man ikke be-
høver at deltage i hele arrangementet, men gå 
fra og til. Vi synes der er en rigtig god og af-
slappet stemning på pladsen.

Med venlig hilsen
DCK 4189 Finn & Vibeke Johnsøn

 

“Nye” medlemmers
deltagelse i sankt Hans-fest på skamstrup
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Stævnefortælling

kreds fyns
Petanquestævne 2012

I weekenden 10-12. august 2012 blev der tradi-
tionen tro afholdt Petanquestævne på Ulbølle 
Petanqueklubs baner og med overnatning på 
Syltemae Camping ved Vester Skerninge.

Der var tilmeldt 10 vogne til stævnet, så der 
var mulighed for nogle gode hold, hvilket der 
da også blev – 8 hold i alt.

Alle vogne ankom torsdag og fredag, så de 
var klar til kamp om lørdagen. Fredag aften 
klokken 19.45 var der standerhejsning, hvilket 
forløb som det skulle.

Lørdag kørte vi fra campingpladsen klokken 
9.45 i samlet kortege og var fremme ved ba-
nerne i god tid. Igen i år var det Mogens og 
Randi, der stod for stævnet og for turnerings-
planen. De sørgede for det praktiske med 
hjælp fra deltagerne, og alt forløb godt. 

Som vi plejer, blev der spillet to runder før 
frokost og to runder efter frokost, og som det 
fremgår af billederne var vejret igen i år perfekt 
med sol og tørt vejr. Efter turneringen var der 
flere der kørte til Fjellebroen for at få en gam-
meldags is med guf og hele svineriet. 

Klokken 16 var der så Happy Hour, hvor der 
rigtig blev hygget i det fine vejr.

Om aftenen var der fællesspisning i hallen, 
hvor der var nogle af deltagerne, der var gået 
sammen om at lave aftensmad og menuen var 
stegt lever og hakkebøf med bløde løg. Der 
blev stegt bøffer på en grill og lever på en an-
den og på den tredje blev der stegt 1,5 kg løg 
og dertil var der både kartofler og brun SOVS.

Efter spisningen var der præmieoverræk-
kelse til de heldige/dygtige spillere. Vindere 
blev:

3. præmierne gik til
DCK 2942 Raili Buch og 

DCK 2413 Ole Rasmussen
2. præmierne gik til 

DCK 2514 Peter Johansen og 
DCK 2947 Edwin Borkner

1. præmierne gik til 
DCK 2976 Elizabeth Andersen og 

DCK 2640 Helge Poulsen

Det skal lyde et hjerteligt tillykke til vinderne 
2012  fra Kreds Fyns Bestyrelse og på gensyn 
i 2013.

DCK 3888 Per Jensen
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Som så ofte før deltog familien i det årlige NCT 
træf i uge 29. Vi drog hjemmefra ugen før og 
havde besluttet at køre op gennem Sverige 
langs den Botniske bugt, og et godt stykke 
oppe drejede vi til venstre mod  Kiruna og ind 
i Norge ved en “passende”  grænseovergang.

Da vi lørdag ankom til træfområdet, havde 
det regnet hele dagen, og der kom i alt 64 mm 
den dag. Dette var ret så katastrofalt, når ind-
kørslen startede næste dag. Da vi kom, kørte 
vi ud til opsamlingspladsen, et sted som var 
ganske oversvømmet, og mange var blevet 
forflyttet til carambapladsen, som lå lige ved 
siden af. På den videre tur til træfpladsen holdt 
der campingvogne og autocampere på de fle-
ste p-pladser der var i byen. 

Det blev søndag morgen og indkørslen star-
tede, som den skulle. Især det store nye om-
råde E havde lidt ganske alvorligt under den 
foregående dags vejrlig. Det skal siges, at det 
ved hjælp af pumper og andet grej, var det lyk-
kes at få ganske meget vand fjernet, således at 
man hen på søndagen kunne begynde at pla-
cere enheder på området, selvom det også var 
nødvendigt at placere nogen i andre områder. 

Man kunne i den forbindelse måske komme 
til at tænke lidt Feddet 2007.

Men man er vel campist, så NCT 2012, blev 
afviklet i den rette ånd – vejret til trods. En flot 
indmarch med lidt regn, de mange sammen-
komster og konkurrencer i kvartererne blev 
afviklet, ligesom jeg er bekendt med, at der 
blev stiftet op til flere gode venskaber, der skal 
genopleves næste år, hvor NCT skal til Åbo i 
Finland.

Carambaen blev afviklet i næsten tørvejr, 
med følgende resultat: Sverige nr. 1, Norge nr. 
2 og Finland nr. 3.

De arrangerede udflugter var pænt besøgt. 
Ligesom festaftnerne med lotterier var pænt 
besøgt. Jeg kan lige nævne, at det blev en 
DCK’er, der løb med en af hovedpræmierne, 
nemlig en EL cykel som blev vundet af Jørgen 
Mikkelsen fra kreds Jylland. 

Afslutningsceremonien blev grundet endnu 
en gang regn afviklet inde i hallen, hvilket 
egentlig var ganske hyggeligt, da det betød, at 
deltagerne ikke havde så travlt med at blive 
færdige. 

Mange gav afslutningsvis alligevel udtryk 
for, at de syntes det havde været spændende 

nordisk Camping træf
i Bardu – Norge!
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og en oplevelse, selv om det vil være et Nor-
disk Camping Træf, der vil blive husket for en 
uge stort set helt uden sol.

Til sidst skal jeg nævne, at vi under NCT var 
på en helt speciel udflugt til området Senja, 
hvor man har hele Norge samlet på et ganske 
lille område. Alt hvad det står at læse om dette 
område er ganske sikker sandt, inklusive Sen-
jatrolden.

Red.

Nyt fra redaktøren
Så blev det til endnu et blad. I dette blad mod-
tager I en rabatkupon til Fleggård, som Dansk 
Caravan Klub har en aftale med  bl.a. gennem 
Nordisk Caravan Råd. 

Traditionen tro har der garanteret været 
mange oplevelser på campingturen i sommer-
ferien – oplevelser, som andre af klubbens  
mange medlemmer kan have stor interesse i 
at blive delagtiggjort i. Derfor skal opfordrin-
gen være, at man sætter sig ned og fortæller 
om ens oplevelser, gerne vedlagt/medsendt  
nogle dejlige billeder, som redaktøren vil ga-
rantere for vil blive bragt i næste nummer.

Er der nogen, som har været på den store 
campingudstilling i Düsseldorf eller på den år-
lige udstilling hos NCR’s samarbejdspartner i 
forbindelse med Nordisk Camping Træf – 
nemlig  i Jönkøbing, hvor udstillingen er bedre 
kendt som Elmia, så hører redaktionen gerne 
fra jer.

Med venlig campinghilsen
Redaktøren – snart på vej til Nordisk 

Høsttræf i Berlin

 

 

 

 

Danmarksrejsen.dk’s sommerkonkurrence 

Danmarks natur er fuld af oplevelser for store og små.  En fredelig gåtur eller 
en dramatisk svævebane i trætoppene. Smukke udsigter og spændende 
landskaber. Dyr og planter. Vind og vejr. Panorama eller detalje. 
Danmarksrejsen.dk udlodder en IPad eller IPhone til det bedste billede fra 
en af Danmarks naturperler. Du bestemmer selv motivet – eneste krav er, at 
billedet skal være taget i en af de 30 udvalgte naturperler, som du finder på 
Danmarksrejsen.dk 

 

Vis os dit bedste billede fra en af Danmarks 
naturperler og deltag i konkurrencen om en 
IPhone 4 eller Ipad 3 
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Danmarksrejsen.dk er en guide til 30 natur-
perler, der bør opleves for at få en helheds-
opfattelse og indsigt i danske naturværdier og 
den påvirkning, naturen løbende vil være, er 
og har været udsat for. Guiden giver forslag til 
aktiviteter og oplevelser undervejs og indblik i 
naturen, kulturen og de gode historier.

Skal du som turleder, spejderleder eller i 
anden sammenhæng arrangere ture og aktivi-
teter i den danske natur?  Så er Danmarksrej-
sen.dk er et godt værktøj. Danmarksrejsen.dk 
hjælper nemlig på vej ved at formidle viden og 

oplevelser om naturen, landskabet, kulturhi-
storien på en let tilgængelig måde.

Med viden om naturen, landskaberne og 
kulturhistorien er der lagt op til en moderne 
dannelsesrejse rundt til Danmarks smukkeste 
naturperler. Med en app til smartphones og 
hjemmesiden www.danmarksrejsen.dk 
kan du både planlægge rejsen, læse mere om 
de steder, du besøger og lave din egen profil 
med billeder og minder fra de naturperler du 
har besøgt. 

Pressemeddelelse august 2012

har du oplevet danmarks smukkeste naturperler?

Efterår ved søbred. Af Casper Lindemann
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Giv dig selv en udfordring
På Danmarksrejsen.dk er der noget at opleve 
for alle aldre, og der er  mulighed for at oprette 
en brugerprofil og indsætte billeder fra besøg 
i naturperlerne. Og hvorfor ikke konkurrere 
med andre om at besøge flest naturperler? 
For hver perle I besøger, bliver I mere dan-
nede. I ser, hvor smukt et land vi bor i, og får 
et indblik i såvel Danmarks nutid som fortid. 
Historierne og forslag til ture finder I på Dan-
marksrejsen.dk, men naturen skal I selv tage 
ud og opleve. Tag mobilen med og bliv guidet 
rundt i de områder, I besøger, eller brug Dan-
marksrejsen.dk som inspiration til en tur helt 
på egen hånd.

Brug telefonen og bliv klogere
Danmarksrejsens app er gratis, og der er mas-
ser af information at hente. På app’en finder 
du informationer om naturperlerne, når du 
er på tur rundt i landet. Tjek, hvor mange du 
har besøgt - og hvor mange du mangler for at 
komme hele Danmark rundt. Hent Danmarks-
rejsens app i AndroidMarket eller App Store 
og få adgang til:

•  seværdigheder i Danmark
•  naturaktiviteter
•  kano, kajakudlejning og andet fri-

luftsliv
•  info om alle naturperlerne
•  uploade foto, video og dine egne 

historier til din profil på:  
Min Danmarksrejse

Red.

har du oplevet danmarks smukkeste naturperler?

Nationalpark Thy. Af Bert Wiklund/bwfoto.dk

Fakta:
Danmarksrejsen.dk er en hjemmeside 
med tilhørende mobil-applikation. For-
målet med Danmarksrejsen.dk er at få 
folk ud og (gen)opdage de mange fan-
tastiske naturperler, som findes i Dan-
mark, men som vi ofte glemmer i en travl 
hverdag.
Danmarksrejsen.dk blev lanceret den 
16. april i år, og er et samarbejde mel-
lem Friluftsrådet og forlaget ConDidact.

Yderligere oplysninger fås ved henven-
delse til:

•  Casper Lindemann, cli@frilufts-
raadet.dk, Tlf. 33280418

•  Lisbeth Urfe, liu@condidact.dk, 
Tlf. 5575 3106
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Med en enkelt uges undtagelse, pga. delta-
gelse i Nordisk Camping Træf i Bardu, havde 
vi planlagt at besøge Lofoten på turen op til 
Bardu og efter NCT, at køre ned gennem 
Norge over en 2 ugers periode, sammen med 
vores sædvanlige rejsefæller Anni og Wagn 
Tornbo fra Esbjerg

Vi kørte forholdsvis hurtigt op gennem Sve-
rige, over til den Botniske bugt og op til Lulleå, 
hvorefter det gik mod Storfossen, en spæn-
dende oplevelse med overnatning lige ved 
fossen. Herefter gik turen mod den meget 
omtalte by Jokkmokk, hvor vi på vejen flere 
gange mødte en del rener. Byen Jokkmokk 
bliver ofte omtalt i forbindelse med de store 
samermarkeder om vinteren, og vi blev da 
også hurtigt enige med turistkontoret i, at 
byen primært er den store turistmæssige ople-
velse om vinteren, hvorefter vi hurtigt fortsatte 
videre nord på.

Næste stop blev herefter Ishotellet i Juk-
kasjärvi, hvor vi tog overtøjet på og var på en 
spændende rundvisning på den store turistat-

traktion, hvor vi bl.a. vandrede rundt mellem 
de store isblokke og var besøg inde på Isho-
tellet og så værelserne. Vi fik en lille lun drink 
af et isglas og måtte have handsker på, for at 
kunne slippe isglasset igen. Alt i alt en særlig 
seværdighed man bør se. 

Nu gik turen til Kiruna, hvor malmminen var 
målet for et besøg og en overnatning blev lige-
ledes foretaget på byens campingplads. 

Vi fortsatte nu vores færd mod Narvik efter-
fulgt af Lofoten, hvor vi kom til byen Svolvær  
om onsdagen og fandt en campingplads lige 
ned til vandet i nabobyen Kabelvåg. På denne 
plads var der op til flere DCK’ere, som også 
var på vej til NCT. Vi slog lejr her i nogle dage, 
hvor vi også så solen flere dage. Her mødte vi, 
blandt andre DCK’ere, familien Mogensen fra 
Solbjerg, som har en bil med plads til mange 
mennesker, så vi, familen Tornbo og familien 
Hansen, “lejede” plads i bilen, hvorefter vi 
kørte rundt på øen og oplevede nogle spæn-
dende små fiskerbyer i bl.a. Nusfjord, nogle 
rigtige turistbyer bl.a. Henningsvær, ligeledes 

Fire ugers ferie i det regnfulde Norge
–  s o m m e r e n  2 0 1 2
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ser. Det er også et sted, hvor lystfiskeriet stor-
trives, især når vandet kommer, blev der den 
ene dag fanget eller måske rettere bare kroget 
en stor mængde sejer af de mange lystfiskere 
der var tilstede, jeg fangede faktisk også en, 
men den blev smidt ud, da Wagn sagde den 
var for lille. 

Mens vi lå der på pladsen, tog vi en udflugt 
til Bodø, men det var igen den forkerte dag, 
for det var usædvanligt dårligt vejr med regn 
og rusk, og den specielle kirke var lukket. 
Som så ofte før lykkedes det Anni at skaffe os 
adgang, men kirken som helhed var ikke no-
get særligt, hvorefter vi kørte tilbage til plad-
sen. Vejret var i de følgende dage så dårligt, at 
selv de store krydstogtskibe ikke kunne an-
løbe Bodø, så vejret var noget usædvanligt.

Nu gik turen videre syd på i regn og blæst, 
men det lykkedes at finde en rigtig flot belig-
gende rasteplads, hvor vi sammen med flere 
tog en overnatning i blæsevejret, men med en 
rigtig flot udsigt kunne vi se næste morgen.

Nu var tiden kommer til at ligge lidt fast, det 

i en hel overvældende natur og nogle helt spe-
cielle landskaber med nogle af de mange op-
stillede kunstværker i naturen. Tre dage på 
Lofoten gør det ikke, hvis man skal se det 
hele. 

Det var i øvrigt også herude på Lofoten, vi  
en aften skulle se midnatssolen, men det var 
en tæt tåge ikke helt enige med os i.

Det var nu blevet tid til at drage mod Bardu, 
hvorfor vi måtte efterlade vores tro rejsefæller 
fra Esbjerg på Lofoten i en uge i deres eget 
selskab.

Vi deltog som beskrevet andet steds i bla-
det i NCT, men da det var overstået, mødtes vi 
igen med Anni og Wagn på en campingplads, 
der hed Notelven, en plads som ikke fik 
mange stjerner af kollegerne med pladser, 
men som var beliggende i et rigtigt naturskønt 
område. Nu gik turen i genforenet trop videre 
mod Bodø, hvor vi fandt en plads beliggende 
lige under broen ved Saltstraumen, et sted der  
er helt usædvanligt med store vanddybdefor-
skelle i forbindelse med tidevandets bevægel-

Fire ugers ferie i det regnfulde Norge
–  s o m m e r e n  2 0 1 2
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række, hvorfor vi valgte at køre til en plads i 
nærheden, hvor vi før havde ligget, nemlig 
Stocken Camping, som har en rigtig fin belig-
genhed, ligesom den yder medlemmer af CC 
rabat, hvilket der bliver proklameret med et 
stort skilt – men det var bare ikke i højsæso-
nen. Her blev vi de sidste dage indtil vores 
færgebillet fra Varberg skulle indløses fredag 
aften.

Vejret til trods – noget som vi jo ikke kan 
gøre noget, men blot klæde os på efter, så 
havde vi endnu engang en god ferie med nye 
oplevelser sammen i 3 uger. 

 Men noget vi har til gode, er noget mere 
fricampering, men der er ikke meget ved at 
ligge afsides og afsondret, når regnen står 
ned, så det tager vi engang, når solen skinner.

DCK 1645 Anni & Wagn Tornbo
DCK 699 Janne Kroman  & Tonni Hansen

vil sige to overnatninger et sted og uden at 
starte bilen. Det blev på Strindmo Gårdcam-
ping ved Snåsavatnet, en rigtig dejlig – måske 
lidt ældre – men meget velholdt plads. Det var 
nu blevet tid til at fjerne noget af alt det “skidt” 
vi slæbte rundt med på både bil og camping-
vogn, denne proces fandt sted her. Derefter 
var tiden kommet til at køre mod Trondheim og 
besigtige Nidaros domen, som sagt så gjort.  
Efter dette besøg kørte vi dagen efter mod Lil-
lehammer, og fandt en plads ud til vandet 
igen, en plads vi havde besøgt i  2008 i forbin-
delse med NCT i Lillehammer. En helårsplads 
lige ned til vandet med udsigt op på skiområ-
derne, havde en pris på ca. 10.000 NKR. Her 
var vi også lige “nødt” til at tage en ekstra over-
natning.

Nu var beslutningen taget om, at nu ville vi 
ned til den svenske skærgård af hensyn til vej-
ret og i området nord for Gøteborg med øerne 
Tjørn og Orust. Vi havde først valgt CC’s plads 
ved Ellös, men den var faktisk fyldt ganske 
godt op, der var et par pladser i bagerste 
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4165 Kate & Erik jensen, 3250 Gilleleje 

4166 Ingemarie & Finn Nielsen, 4241 Vemmelev

4167  Tove Madsen & Karl Erik Pedersen,  
7400 Herning

4168 Ruth & Erik Christensen, 9300 Sæby

4169 Ann & John Dawall, 4440 Mørkøv 

4170 Gurli & Mogens Larsen, 4622 Havdrup

4171  Katrine B. Jensen & Kim E. Rasmussen, 
4340 Tølløse

4172  Karin Edal & Bjarne Marinussen,  
5700 Svendborg

4173 Esther & Martin Hansen, 6430 Nordborg

4174  Ida & Flemming Christiansen,  
4000 Roskilde

4175 Marianne & Max Johnsen, 3460 Birkerød

4176 Helle & Claus Tagesen, 5550 Langeskov

4177 Hanne & Hardy Hansen, 7120 Vejle Ø.

4178 Helle & Rolf Hansen, 6710 Esbjerg V.

4179 Kirsten & Claus Olsen, 8355 Ny-Solbjerg

4180  Conny & Leif M. Johansen,  
2680 Solrød Strand

4181  Lone & Hans Peder Mathiassen,  
6705 Esbjerg Ø

4182 Birthe & Torben Westring, 5280 Odense

4183  Marie Pedersen & Carl Erik Jensen,  
8500 Grenå

4184 Sussi & Max Tronborg, 4200 Slagelse

4185 Signe & Christian Andersen, 4295 Stenlille

4186 Annette & Niels-Erik Sommer, 2635 Ishøj

4187 Gitte & Arne Wollerup, 2610 Rødovre

4188 Annmari & René Ibsen, 2665 Vallensbæk

4189 Vibeke & Finn Johnsøn, 4300 Holbæk

4190 Nina & Johnni Struski, 4450 Jyderup

4191  Jeanette & Sebastian Nielsen,  
4660 St. Heddinge

4192 Birgitte Hvolgaard, 4700 Næstved

Velkommen 
til nye medlemmer

Orientering fra 
Kreds Fyn

Kære alle Kreds Fyns medlemmer!

Midt i september afholder vi naturstævne med 
base på Hindsgavl Camping, hvor vi skal se 
nærmere på den nye dyrepark i Middelfart – 
se mere herom på nettet og i bladet. Vi ser 
frem til god opbakning, og det kunne måske 
være noget for dem af kredsens medlemmer, 
som vi ikke kender så godt – vi ser frem til at 
møde jer alle.

Kreds Fyn skal i år afholde lang efterårstur i 
uge 42 og den er planlagt til at gå til Sverige med 
besøg på Kabe fabrikken og Kosta Boda, men 
se mere om dette også på nettet og i bladet.

Til sidst vil jeg lige orientere om, at kred-
sens julestævne er slået sammen med kreds 
Jylland, som skal afholdes i det sønderjyske 
ligeledes mere herom på nettet og i bladet.

I 2013 fylder kredsen 30 år, hvilket kredsbe-
styrelsen og landsstyrelsen også mener skal 
fejres på behørig vis og dette vil bestyrelsen 
arbejde frem imod, men mere herom i det næ-
ste nyhedsbrev.

Bestyrelsen vil gerne fremover kunne ud-
sende dette nyhedsbrev pr. mail så derfor op-
fordres i alle til at sende jeres mailadresse til: 
fyn@dck.dk

Mange camping hilsner
fra Kreds Fyns bestyrelse

Per Jensen, kredsformand
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I 2011 tog vi springet og købte tysk camping-
vogn i stedet for svensk, som vi ellers trofast 
havde haft fire af i de sidste 12 år, fordelt på en 
Solifer og tre Cabbyer. Vi var lidt spændte på 
at komme til Sälen i uge 7 med DCK og teste 
vores ny LMC, kunne den nu leve op til vores 
forventninger. Vi har i flere år skelet til de tyske 
mærker, der efterhånden er ved at komme op 
på niveau med de svenske, hvad angår vinter 
egenskaber, men designmæssigt halter de 
svenske lidt efter de tyske, synes jeg. På cam-
pingmessen i Düsseldorf 2010 havde vi kigget 
meget på Tabbert, som nu også kan fås med 
Alde centralvarme og vandbåren gulvvarme, 
men desværre ikke med indbygget spilde-
vandtank, det skulle så eftermonteres hos for-
handleren og det er ikke optimalt, jeg synes 

det skal gøres på fabrikken fra start af. Så var 
der LMC Skandica som stort set er bygget på 
samme måde som en Kabe, en meget fin vogn 
som helt sikkert kan klare sig i selskab med 
de svenske vogne. Men grunden til det blev 
en Maestro og ikke en Skandica var indretnin-
gen og så kørte Maestro på AL-KO undervogn 
i 2011 og Skandica på PBW. Og da jeg meget 
gerne ville have ATC igen som på Cabby, 
skulle den være med AL-KO undervogn. Det 
skal siges, at alle LMC modellerne fra 2012 er 
med AL-KO undervogn. Maestro har glasfiber 
forstærket tag, front og bagende, som også er 
værd at tage med og sidst, men ikke mindst så 
ligner den Tabberten meget inden i.  

 Hvad angår isolering, så får man automa-
tisk Styrofoam i stedet for Styropor (flamingo), 

Med LMC 665D MAESTRO i Sälen 2012 

Vinterferie 2013 - 
uge 7 i Sälen

Med Leif Hansson som den altid engagerede 
primusmotor, er der til vinterferien uge 7, 
20143 allerede bugget et antal pladser.

For De mange der aldrig har prøvet denne 
dejlige, men måske lidt mere udfordrende 
måde at campere på, altså rigtig Vintercam-
ping, er en tur til Sälen en rigtig gode måde 
at få startet på.

Jeg skal for god ordens skyld oplyse, at 
mange af deltagerne har været på stedet gen-
nem en lang årrække.
Vi var med første gang sidste år, og er klar på 
en ny tur igen.

 
Som det fremgår af historien nedenunder, var 
der nogle som fik afprøvet en ny camping-
vogn, med et tilfredssstillende resultat.
 
Al henvendelse omkring evt. deltagelse i uge 
7/2013 skal foregå – HURTIGST MULIGT – til 
DCK 239 Dorte & Leif Hansson, tlf. 2672 1901 
- leif@hansson.dk
 
oBs !
CC pladsen var fyldt op sidste år.
Mere følger i næste nr. af Appen-Dix.

 Red.
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der, var gulvet varmere end i de andre vogne, 
vi har haft. Udover 12 v pumpen til gulvet er der 
en lille 12 v cirkulationspumpe, som sidder i 
toppen at ekspansionsbeholderen og den 
skal skiftes til den nye store 12 v pumpe, som 
sidder ved fyret. Voltmeter + vandstandsmåler 
og udetemperaturføler som sidder i panelet til 
Aldefyret, alt dette er standart i Skandica men 
tilvalg i Maestro. Den mindre isolering og de 
lidt støre vinduer gør, at fyret kører oftere med 
større gasforbrug til følge, men vi oplever, at 
vognen føles mere lun end i de andre vogne. 
Hvis man i Cabbyen brugte ovnen eller man 
var flere i vognen, så gjorde den gode isole-
ring, at fyret ikke tændte for der var jo stadig 
23 grader i vognen, men man følte, at kulden 
kom krybende. Den fornemmelse har man 
ikke i LMC. Min konklusion må være, at LMC 
Maestro ikke kan hamle helt op med de sven-
ske vogne, hvad angår gasforbrug, men for de 

100.000–150.000,- man spa-
rer på LMCen, kan man købe 
meget gas. Hvad angår kom-
forten, er den helt på højde 
med de svenske.  

DCK 3006 Niels Døssing

når man vælger Alde til sin LMC. Styrofoam 
isolerer 50% bedre end Styropor. Maestroen 
har 40 mm i gulv og 30 mm i tag og vægge. 
Skandica har 40 mm hele vejen rundt. LMCen 
fås desuden med 2500 kg undervogn og med 
en egenvægt på 1625 kg, så varer det lidt in-
den man render ind i vægtproblemer. Nå, men 
vel hjemkommen fra Sälen kan jeg konstatere, 
at campingvognen har klaret turen til UG, bort-
set fra et lidt større gasforbrug, som kun var 
ventet. Vi havde 10 overnatninger i vognen, 
temperaturen lå mellem 0 og -15 grader, så 
det var ikke så koldt, som det plejer i Sälen. Vi 
brugte 2½ flaske gas i det hele + elpatron på 
2000 w i den uge, vi lå i Sälen. Når man tager 
den lidt ringere isolering og de større vinduer, 
der er i Maestroen i betragtning, er det ok. Der 
er selvfølgelig nogle ting som LMC stadig kan 
gøre bedre og som mangler i sammenligning 
med de svenske vogne. Varmestrengene til 
gulvvarmen løber i midten af vognen fra hoved-
gærdet af sengen ned i rundsidegruppen og 
tilbage, det vil sige at der ikke er nogen streng 
på siden af sengen og ikke mindst på badevæ-
relset. 

 Det skal siges, at der ikke var fodkoldt i 
vognen, men der mangler lidt varme på bade-
værelset og det kunne have hjulpet lidt på det, 
der var til gengæld meget varmt under sengen 
og det er lidt dumt. Gulvvarmen 
har sin egen 12 v pumpe, som 
man kan regulere varmen på, og 
det virker, gulvet bliver meget 
varmt. Jeg havde den sat den på 
2½ og den går til 5 og allerede 

Panorama over Bardu.
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2012
KøKKen

GROFT BRøD
8 portioner  
25 gr. bagegær
3 tsk. honning
6 dl vand
2 tsk. salt, groft
2 dl olivenolie
200 gr. rugmel, groft, fuldkornsrugmel
150 gr. grahamsmel, fuldkornshvedemel
450 gr. speltmel

Rør gæren ud i vandet. Rør de øvrige ingre-
dienser i. Ælt dejen til den er “tør”, men den 
skal stadig være smidig. Det kan betyde, at 
der skal bruge lidt mere eller lidt mindre mel 
– speltmel. Lad den hæve en time – gerne et 
lidt lunt sted. 

Ælt dejen igen til “luften er ude”. Del dejen i 
to portioner og rul dem som en kugle. Dej kug-
lerne placeres på hver sin bageplade og tryk 
dem flade – ca. 3 cm høje. Lad dem hæve i 
30-40 min. De hævede brød pensles – der 
kan bruges kaffe, mælk eller et æg. Ris et 
mønstre i de hævede brød – f.eks tern. Drys 
lidt mel over brødet. Bag brødet i ca 30 min. 
ved 200 grader, varmluft. Begge bageplader 
kan almindeligvis være i ovnen samtidig. Et 
brød er færdigt, når det lyder hult når man ban-
ker på bunden af brødet.

Sæt de hele brød på bordet, så man kan 
skære efter behov. Det ser pænt ud, og det, der 
eventuelt ikke spises, kan gemmes til senere.

Maja

GULLASH-SUPPE
4 personer
1 pakke bacon
Evt. olie til stegning
1½ l vand
1 dåse flåede tomater
3-500 gr. oksekød/gullashkød i tern
3 gulerødder
2 laurbærblade
Paprika, salt og peber
½ Knoldselleri
2-3 porrer
4 kartofler
1 rød peber
Reven parmesanost
Persille
Hvidløg
Flûtes

Brun bacon i en suppegryde. Tilsæt løgskiver 
skåret i halvmåner. Tilsæt kødet og lad det 
brune med. Tilsæt en spiseskefuld paprika og 
lad det brænde lidt af. Tilsæt vand og flåede 
tomater.

Derefter kommes grønsagerne i, som er 
skåret efter smag d.v.s. i tern eller snittet. 
Suppen koger – gerne op til to timer – jo læn-
gere jo bedre. Til sidst tilsættes salt og peber, 
som smages til.

Hak en god håndfuld persille og to fed hvid-
løg sammen. 

Persille/hvidløgsblandingen serveres sam-
men med den revne parmesanost, som man 
kan drysse over sin portion, hvis man lyster. 
UHM !!! Der gives brød til. VELBEKOMME
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2012

husKelisten
KREDS FYN:
Formand:  Per Jensen 

Assensvej 306, 5771 Stenstrup 

Tlf. 7220 1358/6226 3258 

E-mail: fyn@dck.dk

2012
21.09 - 23.09 Natur- og førstehjælpsstævne
13.10 - 20.10 .....Lang efterårstur til Sverige
30.11 - 02.12 . Julestævne fælles med kreds Jylland

2013
22.03 - 24.03 ...Kredsgeneralforsamling m/30 års 

 fødselsdagsfest

09.05 - 12.05 ...................Kr. himmelfartsstævne 

m/fugleskydning

KREDS SjÆLLAND:
Formand:  Karsten Andersen  

4420 Regstrup 

Tlf. 4032 2462 

E-mail: sjaelland@dck.dk

2012 
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
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
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
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
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

29.12 – 01.01.2013..........Nytårstævne Nr. Kollund

2013
01.02 – 03.02 ................. Bovlingstævne, Kolding

08.03 – 10.03 ...Kredsgeneralforsamling, Hammel

39

2123501_AppenDix_4-2012.indd   39 28/08/12   12.30



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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