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FORSIDEBILLEDE:  Maribo Sø Camping

HUSK!!!HUSK!!!

Et af årets højdepunkter for de 
fleste campister er årets lange 
ferie – sommerferien – med 
campingvognen på slæb.

I denne periode forlader 
mange os de hjemlige himmel-
strøg, for at tage på forskellig-
artede oplevelser rundt om i 
Europa.

En ganske betydelig del af 
medlemsskaren vælger at gøre oplevelserne på egen 
hånd, andre vælger at foretage disse campingture 
sammen med gode venner og bekendte. Deres fæl-
les mål også er oplevelser og eventuelt møde med 
campingvenner fra andre lande, venner som man har 
truffet ved forskellige lejligheder rundt om i Europa, 
hvilket bl.a. kunne være NCT- og eller FICC-arrange-
menter.

Fælles for alle disse campister er, at de er DCK’ere 
og på den måde ambassadører for klubben rundt om 
i hele Europa, og uden dette skal opfattes som en 
“belastning”, giver dette også nogle muligheder. Der 
er skabt mange nye medlemmer på sådanne rejser, 
når der er blevet fortalt om Dansk Caravan Klub og de 
værdier, der er kendetegnende og af betydning for de 
enkelte medlemmer.

Nye medlemmer – dette kunne være eller rettere er 
en opgave for os alle – også i den kommende periode 
– så vi kan få nogle nye medlemmer og på den måde 
også få tilført nye led med nye ideer, hvilket også i 
DCK er en nødvendighed.  

I skrivende stund har DCK ganske pænt med til-
meldinger til både NCT i Finland og FICC i England, 
dette skal ses i forhold til andre væsentlig større klub-
ber. En positiv situation, der berettiger Dansk Cara-
van Klub til suverænt at bruge sloganet:

DANSK CARAVAN KLUB – for folk på farten

I sikker forvisning om, at denne sommer vil blive no-
get særligt, ønsker vi fra landsstyrelsen jer alle en 
god sommer.

Med venlig campinghilsen
Tonni Hansen, næstformand

SOMMERFERIEN 
står for døren!
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PETANQUESTÆVNE
Kreds Fyn afholder petanquestævne den 7.-9. august

Overnatning pladsens normale takst.
Stævnegebyr.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 45,- 
Enlige  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 25,-

Tilmelding senest 2. august
Ved tilmelding oplys venligst hvor mange 
der vil spille petanque. Medbring gerne 
selv petanquekugler, da vi ikke har kugler 
til alle.

Tilmelding til: www.dck.dk

DCK 2949 Randi & Mogens Hansen  
Tlf. 6441 3811

DCK 635 Hanne & Palle Wiskum  
Tlf. 6224 3567  

DCK 2983 Lisbeth & Flemming 
Wænnerstrøm, Tlf. 6441 4468

Syltemae Camping
Strandgårdsvej 13 

5762 Vester Skerninge 

Fredag: Ankomst.
Lørdag kl. 9:30: Standerhejsning.
Lørdag kl. 9:45: Vi kører i egne biler til
Petanquebanerne ca. 10 min. 
Betaling af stævnegebyr ved Petanqueba-
nerne.
Lørdag kl. 12:00: Vi holder pause i spillet 
og spiser vores medbragte frokost.
Lørdag kl. 12:45: Vi fortsætter spillet og 
kører hjem, når vi er færdig med spillet.
Lørdag kl. ca. 16:00: Happy hour.
Lørdag kl. 18:0: Fællesspisning ude el. 
inde og uddeling af præmier.
Søndag kl. 10:00: Standerstrygning.

ELMIA MESSE 
Når sommeren slutter og efteråret melder 
sin ankomst er der Elmia Husvagn Husbil-
messe. Det er detperfekte samlingssted for 
den som har en brændende interesse for 
det mobile liv. På messen finder man hele 
det svenske campingmarkeds udbud på en 
og samme plads – alt fra campingvogn – og 
autocampermærkerne, samt tilbehør som 
campingmøbler og grill, til information om 
nye destinationer og campingpladser.

En del af oplevelsen er også muligheden 
at kunne campere med sin egen camping-

vogn eller autocamper i tilslutning til mes-
sehallerne. Her kan du træffe dine som-
mervenner eller knytte nye kontakter, ud-
veksle erfaringer med tips til rejsemål, 
planlægning og meget andet.

Se mere på www.elmia.se/sv/husvagn

Red
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Kreds Fyn afholder fugleskydning den 18. 
til 20. september. 

Hold øje med Appen-Dix og www.dck.dk 
for yderligere information og tilmelding.

Arbejdsgruppen Kreds Fyn

Ormslev

Campinggaarden Ormslev | 8260 Viby J
Tlf. 8628 35 66

www.campinggaarden-ormslev.dk

E L S K E R A L L E Å R S T I D E R

FUGLESKYDNING
Nu skal fuglekongen findes på Kreds Fyn

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

k lf

 
campingplads.

  
(undtaget helligdage og skoleferier).

TopCamp Feddet er beliggende  
ved den idylliske, fredelige kystline  

ved Præstø Fjord og den friske Østersø
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BLIV KLOGERE PÅ DIN HUND
Hundestævne på Hillerød Camping den 25.-27. september

Kreds Sjælland afvikler hundestævne på 
Hillerød Camping. Kom til hundestævne 
med din hund og få en spændende week-
end, hvor I kan lære mere af hinandens si-
der. Hunden er menneskets bedste ven, si-
ger man, men har man nogensinde spurgt 
hunden, hvad den mener. 

Der er vel ikke noget mere givende, end 
når man kommer hjem og bliver modtaget 
af hunden, altid glad og imødekommende. 
Men at komme hjem og skoen er bidt i styk-
ker, sofaen er revet op og hunden har lagt 
sit visitkort, ja så bander man hunden langt 
væk.

Sådanne tilfælde er der mange af. Dyr-
læger og dyrehospitaler kan fortælle 
mange historier om, hvor folk kommer med 
deres hund for at få den aflivet, de er sim-
pelthen blevet trætte af den. Det skyldes i 
langt de fleste tilfælde, at ejerne ikke har 
sat sig ind i hundens tankesæt. Kan Du 
lade din hund være alene hjemme uden du 
er utryk?

Kom og bliv klogere.
Weekenden vil byde på lidt af hver, der vil 
være leg med hunden og konkurrence på 
din viden omkring hunden. Når I tager hjem, 
vil I helt sikkert kunne få mere ud af jeres 
hund, forudsat at I bruger den fornødne tid, 
som nu en hund kan kræve af sin herre. 

Kamphunde kan ikke deltage.
Der vi være to meget kompetente under-

visere med erfaring i hundedressur og psy-
kologi. Stævnet henvender sig specielt til 
medlemmer med hund, men alle er natur-
ligvis velkommen.

Vær venligst opmærksom på datoen for 
stævnet, jeg har fejlagtig angivet en forkert 
dato i huskelisten bag i bladet. Den rigtige 
dato er weekenden den 25.-27. septem-
ber.

Jeg gør opmærksom på, at det er samti-
dig med at Skamstrup holder sommerfest, 
og de har tænk sig at give den gas. 

Pladsen adresse er:

Hillerød Camping 
Blytækkervej 18, Hillerød

Ved ankomst gør I opmærksom på, at I 
kommer fra DCK, så går resten af sig selv.

Der afregnes direkte med pladsen. Hertil 
er der et stævnegebyr på   .  .  .  . kr. 80,-

Vi arbejder pt. på at skaffe strøm til alle 
deltagerne, men da vi ligger på sportsplad-
sen af hensyn til hundenes aktiviteter, kan 
det være svært at skaffe til alle.

Program m.m. udleveres ved ankomst.

Tilmelding på nettet eller til 
DCK 239 Leif Hansson, tlf. 2672 1901
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HIRTSHALS FISKEFESTIVAL
31. juli – 2. august 
på Hirtshals Camping

Stævnegebyr: Pr. enhed  . . . . . . . kr. 20,-
Pladsen afregnes til normal pris.

Tilmelding senest den 26. juli
på www.dck.dk eller til

DCK 730 
Jonna & Svend Gustausen

Tlf. 9815 2208

Program
Ankomst fredag til Hirtshals camping til 
ministævne.

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 
vejret tillader dette.
Søndag kl. 10.00: Standerstrygning.

Ønsker man ikke at køre selve løbet, kan 
man følges med en af arrangørerne. 

Nærmere ved ankomsten.

Pris pr. enhed inkl. stævnegebyr  kr. 125,- 

Tilmelding senest den 9. august

Tilmelding til:
DCK 2672 Jan Notler  

Tlf. 8622 4260/4091 5493

DCK 2638 Erik Frank  
Tlf. 8611 4288/2890 4288

Eller på www.dck.dk

Så er det tid til tilmelding til årets O-Løb. 
Vi mødes fredag den 14. august efter kl. 
16.00. Skal overholdes. Ved cafeteriet på 
hovedvej 13, ved Bjerregrav nord for Viborg 
(16,4 km stenen). 

Der er ikke strøm, men vand.
Lørdag morgen er der et franskbrød, bag-

efter køres der en lille tur gennem en pragt-
fuld natur.

Lørdag til søndag er der vand, toilet og 
strøm i begrænset omfang.

Der udleveres et stk. franskbrød pr. vogn 
lørdag morgen.

skbrød, bag-
ennem en pragt-

der van
ng.
ranskb

O-LØB
Kreds Jylland afholder igen i år O-løb, 
den 14.-16. august
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NORDJYDSK CAMPING & DCK
Den 21.-23. august

Tilmelding senest den 16. august

DCK 730 
Jonna & Svend Gustausen

Tlf. 9815 2208

eller på www.dck.dk

20060522

10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

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

“Hvilke blomster kunne du tænke “Hvilke blomster kunne du tænke 
dig i din brudebuket?”dig i din brudebuket?” spurgte  spurgte 
skotten sin tilkomne.skotten sin tilkomne.

“Jamen, vi skal da først giftes til “Jamen, vi skal da først giftes til 
efteråret”,efteråret”, svarede hun overrasket. svarede hun overrasket.

“Det er rigtigt, men det er ikke for “Det er rigtigt, men det er ikke for 
tidligt at så frøene tidligt at så frøene nu...”nu...”

Månedens Månedens vitsvits

✰✰✰ 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

Camping Ulbjerg
Plads nr. 796 DK Camping

Fællesstævnet er i år arrangeret af Nord-
jysk Camping, hvor vi ud over samværet og 
hygge på pladsen, også vil besøge Traktor-
museet.

Vi udfordres i paratviden ligesom i 
2007.

Stævneprogram udleveres ved ankomst. 
Der er intet stævnegebyr.

Fællesstævne
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MENU TIL HØSTFESTEN LØRDAG AFTEN

Pr. kuvert   .  .  .  .  .  .  .  . kr. 100,- 

Kyllingesalat på ananasring
Helstegt oksefilet m/farseret kalkun

Salatbar og flutes
Flødestuvede kartofler og 

baconkartofler

• Levende musik til kl. 24:00
•  Ved deltagelse i Høstfesten kræves for-

udbetaling på ovennævnte konto. 

Man er velkommen til at komme op til flere 
dage i forvejen, man skal blot ved ankom-
sten meddele, at man skal deltage i DCK’s 
Manøvrestævne. Prisen ved tidligere an-
komst vil så være den samme, nemlig kr. 
110,- pr. døgn pr. enhed inkl. el.

•  Man er også velkommen uden tilmel-
ding.

•  Man er velkommen til blot at lægge vejen 
forbi Karup.

•  Deltagelse i manøvrekørsel kræver delta-
gelse i stævnet.

Bindende tilmelding senest 
den 25. august til: 

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

eller på www.dck.dk 

MANØVRESTÆVNE
med høstfest
Hessellund Sø Camping, Karup, den 28.-30. august

Det årlige MANØVRESTÆVNE hos kreds 
Jylland er igen i år henlagt til den dejlige 
Hessellund Sø Camping ved Karup Å, hvor 
der på pladsen i samme weekend er HØST-
GILDE, hvor DCK indgår som en del af ar-
rangementet.

Campingpladsen er også stedet for dem, 
som ikke kører manøvrer. Den er skønt be-
liggende for ture i naturen samt fiskeri 
langs Karup Å tillige med, at der er PUT and 
TAKE søer på pladsen. 

Der vil blive manøvrekørsel på 2 baner, 
med mærkekørsel søndag formiddag.

• Ankomst fredag 
•  Happy Hour m/info fredag kl. 20:00
• Stævnegebyr  .  .  .  .  .  .  .kr. 40,-
• Standerhejsning lørdag kl. 9:00
• Overnatningspriser 
 Pr. døgn inkl. el  .  .  .  .  . kr. 110,-  
• Egne børn er gratis
•  Endeligt program udleveres ved an-

komst
•  Forudbetaling kan ske på konto. 

2267-6269731395
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Søndag kl. 10.00: Standerstrygning og af-
sked.

Stævnegebyr:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 25,-
Overnatning/strøm afregnes med pladsen.

Tilmelding senest den 15. juli 2009

DCK 2565 Ingrid & Karl  Larsen
Tlf. 20414057/21346125 

DCK 2434 Joan & Eric  Abrahamsen   
Tlf. 20148714/20328714

Vi skal ligge på Lakolk Strand Camping.

Den meget brede strand på Rømø er hvert 
år i den første weekend (startende med fre-
dag) af september hjemsted for det største 
danske dragetræf, hvor drageflyvere i tu-
sindtal fra nær og fjern mødes. Dragetræf-
fet giver alle rig mulighed 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 Ve-
sterhavet 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 vel-
komst.

Resten af dagen til egen dispotion, der 
er forskellige aktiviteter på stranden – også 
for børn.

Kl. 21.00-22: Natflyvning med drager.

22. internationale

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

DRAGETRÆF
På Rømø 4.-6. september 20092009
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SÆLSAFARI PÅ MANDØ
Den 25.-27. september 2009

Ribe Camping
Farupvej 2, 6760 Ribe

Vi skal med naturvejlederen Michael fra 
Vadehavscenteret i V. Vedsted ud og se på 
sæler.

Vi kører i egen bil til Vadehavscenteret i 
V. Vedsted. Her vil Michael fortælle lidt om 
Vadehavet, Mandø og om sæler i Vadeha-
vet.

Vi tager Mandø bussen ud til Mandø og 
går de ca. 2,5 km ud over havbunden til 
sælbankerne.

Da turen er på naturens præmisser, er 
den ikke egnet for gangbesværende. 

Er vi heldige, kan vi måske opleve Sort 
sol.

Pris:  Voksne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 150,-
Børn til 12 år..  .  .  .  .  .  .  kr. 100,-

Ribe Camping giver 15% rabat til DCK.

Sidste tilmelding den 24. august
                                                                                                  
DCK 2457 Pia, Keld, Trine, Naja og Sille 

Brammann
Tlf. 7449 1866. Efter kl. 16

Vi glæder os til at se både børn, som 
voksen!

HUSK!
• Gummistøvler
• Drikkevare
• Madpakke
• Kikkert
• Vind-/vandtæt tøj
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ØLSTÆVNE
Skamstrup den 13.-15. november 2009

Pengene skal indbetales på konto: 
Nordea reg. 2267 konto 8970789155, 
mrk. med navn, DCK nr. samt skriv ølsmag-
ning. 

Man er først tilmeldt, når man også har 
indbetalt, så indbetal straks ellers er plad-
sen hurtig optaget, da der er rift om stæv-
net.

Der vil være plads til 30 personer til øl-
smagning, som kun er for personer over 18 
år, og kun for DCK medlemmer. Vi forbehol-
der os ret til mindre ændringer i program-
met. Når der ikke er flere pladser, vil det 
stå på nettet.

DCK 3355 Helle & Lennart Dyrstad
Tlf. 4010 2661 for praktiske oplysninger

 DCK 2090 Jørn Andersen & 
Pia Svitzer Andersen

Tilmelding: 
Først til mølle og senest, senest den 9. 
nov. på nettet www.dck.dk. Husk at skrive, 
om I skal være med til øl, mad m.v. 

eller til:
DCK 2090 Pia & Jørn Andersen
E-mail: p.svitzer@webspeed.dk 
Tlf. 4817 4282/2095 4283

Ølstævne den 13.-15. november på :

Skamstrup Campingplads:
Grydebjergvej 32, 

Skamstrup ved Mørkøv 
 

Program:
Fredag den 13. nov.: Ankomst. 
Kl. 19.00: Standerhejsning og skrive i log-
bøger. 
Lørdag kl. 9.00: Morgenmad i klubhuset, 
medbring service og tilbehør.
Kl. ca. 10.30: Gymnastik for alle i klubhu-
set med Pia, tag løst tøj, et tæppe og vand 
med.
Kl. 14.00: Skal vi bruge hjælpere til at lave 
aftensmad, dække bord m.v. Mød op i klub-
huset.
Kl. 17.00: Fællesspisning for alle.
Kl. 18.15: På gensyn til dem, som ikke del-
tager i ølsmagning.
Kl. ca. 18.30: Begynder Ølsmagningen. 
Det er Lennart Dyrstad, der står for præ-
sentationen. Han har hjælpere med. Det er 
KUN de, der skal smage øl og er tilmeldt, 
der må være med. For de som ikke drikker/
nyder øl, vil det være muligt at opholde sig 
i Abehuset eller i vognene.
Kl. 21.30: Velkommen tilbage til dem, som 
ikke har deltaget i ølsmagningen.
Søndag kl. 11.00: Standerstrygning.

Stævnegebyr: 
Ølsmagning pr. person er   .  .  .  kr. 150,- 
Stævnegebyr pr. vogn   .  .  .  .  .  kr. 120,-
Enlige halv pris i stævnegebyr IKKE i øl-
smagningen.
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TRÆF I SPANIEN 
til vinter uge 5-6

Hvis der er nogle, der har tid/lyst, vil vi lave 
et træf på Villa Novapark bl.a. med ture til 
Barcelona.

Turen bliver lavet, så I ved længere op-
hold kan få Villa Nova rabat.

Interesserede bedes kontakte os inden 
den 1. oktober 2009.

DCK 2728 Elin og Finn Olesen   
Tlf 5134 3182

elinolesen@olesen.mail.dk

Formand for 2 år

DCK 2983 Flemming 

Wænnerstrøm

Lyøvænget 68

5500 Middelfart

Næstformand for 1 år

DCK 2949 Mogens Hansen

Storebæltsvænget 122

5500 Middelfart

Kasserer for 1 år

DCK 2943 Birgitte 

Wænnerstrøm

Postmosevej 37

5500 Middelfart

Bestyrelsesmedl. for 2 år

DCK 3888 Per Jensen

Assensvej 306, 5771 Stenstrup

Bestyrelsesmedl. for 2 år

DCK 2992 Finn Jessen

Hyldebærgrenen 50

5500 Middelfart

1. suppleant for 1 år

DCK 935 Hanne Viskum

Østervej 14 Ulbølle

5762 V. Skerninge

2. suppleant for 1 år

DCK 2947 Annelise Borkner

Hjertegræsvej 17

5210 Odense NV

Revisor for 1 år

DCK 3907 Ebbe Hansen

Elmegade 12, 5500 Middelfart

Revisor for 1 år

DCK 932 Aage Scheel Hansen

Kløvervænget 3, 5591 Gelsted

Revisorsuppleant for 1 år

DCK 3913 Ebbe Frederiksen

Slagkrogen 52

5220 Odense SØ

KredsbestyrelseKredsbestyrelse  FYNFYN
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Autocampere fra den tyske producent TEC 
i Sassenberg kan nu opleves i Allingåbro. 
Hos PB Autocamper er de første modeller 
af de tyske kvalitetsbiler landet i udstillin-
gen, og flere vil følge. 

TEC autocampere fås i 6 forskellige mo-
delserier med den hel-integrerede I-TEC 
som topmodellen. Bilerne er bygget på 
Ford- og Fiat-chassis, Ford hovedsageligt 
på de mindre modeller og Fiat på alle hel- 
og del-integrerede. Peter Borup, som står 
bag PB Autocamper, ser frem til at komme 
rigtigt i gang med det nye mærke, “TEC er 

biler af en høj kvalitet, som vil passe godt 
ind her i forretningen, og vi glæder os til at 
vise dem frem for vores kunder”, siger Pe-
ter Borup. 

I Allingåbro er man for tiden ved at ud-
vide butikken med ca. 500 m² udstillings-
hal, så de får endnu bedre forhold til at 
præsentere deres udvalg af autocampere, 
som bl.a. også indeholder de populære bi-
ler fra Knaus. Man forventer, at den nye hal 
står færdig sidst på sommeren. 

Mere info kan fås på: www.tec-caravan.
dk eller www.pb-autocamper.dk 

Red.

hos PB Autocamper i Allingåbro
TEC AUTOCAMPERE  

Den hel-integrerede I-TEC er netop landet hos 

PB Autocamper i Allingåbro. 

På fotoet ses indehaver Peter Borup.
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Campingpladsanmeldelse

Adresse:  Bangshavevej 25 
4930 Maribo

Tlf.:  5478 0071
Fax:  5478 4771
E-mail:  camping@maribo-camping.dk
Web:  www.maribo-camping.dk

Maribo SøMaribo Sø  CAMPING

Maribo Sø Camping ligger smukt ned til 
Maribo Sø.

Pladsen har fine tilkørselsforhold og god 
plads til parkering uden for pladsen, mens 
man melder til. 

Velkomst på pladsen er fin, og der er en 
særdeles god service.

Vi ankom i Kristi Himmelfart ferien uden 
at have bestilt plads. Alt var udsolgt, men 
man havde fra pladsens side taget hensyn 

til dette ved hurtigt at oprette et alternativt 
område på en græsplæne uden for plad-
sen. Man havde sågar etableret strøm. Alle 
faciliteter stod til rådighed.

Toiletter og badeforhold er ok, ikke mo-
derne, men absolut i orden.

Har man børn, er der en fin fin legeplads 
ca. midt på pladsen.

14



Pladserne er store og ligger i forskellige 
områder, afgrænset af buske, enkelte plad-
ser ligger endda helt ned til søen.

Der er fra pladsen en fin gåtur ind til 
byen, ikke længere end den kan klares på 
ca. 10 min. Turen er langs Maribo sø og 
meget smuk, med udsigt bl.a. til Maribo 
Kirke.

Selve byen er meget charmerende og har 
man tid og lyst, er der mange små hygge-
lige gader og stræder. Indkøbsforholdene 
er ok.

Der er særdeles mange seværdigheder i 
området. Knuthenborg Safaripark er abso-
lut et besøg værd. Der er ca. 15 min. kør-
sel hertil. Afsæt en hel dag til et besøg her. 
Det er en rigtig god ide at komme straks fra 
morgenstunden, når der åbnes.

Der er ikke langt til Nykøbing, ej heller til 
Sakskøbing. Begge byer byder på megen 
charme. Har man mod på en lidt længere 
køretur, er Møns klint inden for række-
vidde.

Red.

www.aarhus-caravan.dk

ApS

R
eb

ild
 Bakker – Rold Skov – åben hele året!

tlf. 9839 1110
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Århus Caravan Center 
fortsætter med Knaus 

Århus Caravan Center er fra den 18. maj 
igen blevet autoriseret Knaus forhand-
ler. Man kan derfor igen få serviceret sin 
Knaus campingvogn på værkstedet og se 
de nye Knaus vogne i udstillingen. 

Århus Caravan Center har ligesom Knaus 
været igennem et hårdt efterår, hvor begge 
har skiftet ejerkreds, og derfor står begge 
firmaer også i dag godt rustet til fremtiden. 
Århus Caravan Center har igennem flere år 
været Knaus forhandler, og tilfredsheden 
er stor hos både Procamp, som er agent for 
Knaus i Danmark, og hos det nye Århus 
Caravan Center over, at man har genopta-
get samarbejdet. 

I løbet af de næste dage vil der ankomme 
en sending 2009-modeller til butikken, og 
så vil det igen være muligt at købe en af de 
populære vogne i Århus. “Vi er glade for 
igen at kunne præsentere Knaus i Århus 
Caravan Center, og vi er sikre på, at det vil 
komme som en god nyhed for de mange 
trofaste Knaus kunder i Århus og omegn”, 
lyder det fra Lisbeth, som står for den dag-
lige ledelse i butikken. 

At Århus Caravan Center igen er blevet 
autoriseret forhandler, betyder også, at 
man som Knaus kunde igen kan få lavet 
sine garanti- og fugteftersyn på værkste-
det. 

Red.
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FISKEtræf2009

Vinderne ved Fisketræffet 2009.

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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Det kan godt være, at alle taler om krise. 
Men danskerne bruger stadig penge på for-
brug.

“Dog tyder meget på, at den økonomiske 
situation får indflydelse på danskernes fe-
riemønstre. Vi hører fra campingpladserne, 
at de ikke har oplevet en større forhåndsin-
teresse med så mange bookinger til ferierne 
som i år. Og alligevel tror jeg ikke, at det kun 
handler om økonomi,” siger formanden for 
Camping Branchen, Torben Hansen.

Som formand for forhandlerorganisatio-
nen repræsenterer han ikke de danske cam-
pingpladser. Men han roser lejrchefer og 

campingpladsejere landet over for deres 
indsats de sidste mange år, for deres inve-
steringsvilje og evne til at udvikle camping-
pladserne, som gør, at branchen i Danmark 
er i det absolutte førerfelt i Europa.

“Danske campingpladser har udviklet sig 
i en grad, som man ikke ser andre steder. I 
Danmark har vi pladser for enhver smag. 
Selv de mindste og mest ydmyge har deres 
særpræg, som de forstår at markedsføre. 
Omvendt har vi rigtig mange store luksuri-
øse campingpladser, der kan tilfredsstille 
selv den mest kræsne familie. Og indimel-
lem er alle de mange pladser, som til fulde 

IKKE TID TIL FORÆLDRE,
når de er på camping
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opfylder de flestes behov”, siger Torben 
Hansen og fortsætter:

“Jeg tror, at vi i år vil opleve særdeles 
mange nye campister. På den ene side er 
der den økonomiske usikkerhed, og måske 
er mange usikre på rejseselskabernes øko-
nomi – og dermed risikoen ved at købe en 
udlandsrejse til hele familien”.

“Og så har vi den stigende miljøbevidst-
hed. Jeg er overbevist om, at mange danske 
familier af hensyn til for eksempel CO2-ud-
ledningen vælger deres egen baghave, 
kunne man sige. Danmark er jo et vidunder-
ligt ferieland, og tager man på camping, 
kommer man tæt på naturen, på vandet el-
ler vores hyggelige byer og begge dele, hvis 
man ønsker det – og så er man i trygge ram-
mer i en tid, hvor ordet, pandemi, præger 
medierne”.

Torben Hansen peger på alle de store in-
vesteringer, campingpladserne – store som 
små – har lagt i moderne toilet- og badefaci-
liteter, swimmingpools, badelande, lege-
pladser, caféer, restauranter og ikke mindst 
i aktiviteter sæsonen igennem.

“Vi ved, at rigtig mange familier, som ikke 
har prøvet camping før, bliver meget positivt 
overraskede, når de første gang kommer ud 
på campingpladserne. Og når børnene er 
med, oplever forældrene en virkelig afstres-
sende ferie – for ungerne har stort set ikke 
tid til dem. Der er for mange nye legekam-
merater”, siger han.

På hjemmesiden, campingraadet.dk, kan 
man søge på over 500 campingpladser i hele 
Danmark ud fra stjernekrav og temaer for fe-
rien, som pladserne specialiserer sig i.

Links til campingpladsorganisationerne 
under Campingrådet, deres medlemsplad-
ser oa: dk-camp.dk, topcamp.dk, dcu.dk, 
fdm.dk, publiccamp.dk

set på på www.campingbranchen.dk
Jersie Strandvej 88 - 2680 Solrød Strand - Tlf. 56 14 33 55

info@oecc.dk - www.oecc.dk

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

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

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

Nye LMC campingvogne 
fra 118.700,-

Nye LMC autocampere
fra 500.000,-

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

Isabella og Ventura
fortelte

Alt i udstyr, tilbehørog reservedele

Samarbejdsplads – 15% rabat 
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Bomose Allé 19  3200 Helsinge  Tlf. 48 79 31 10  Åbent: Hverdage 10 - 17  Lørd. 10 - 14  Sønd. 11 - 16.

BESØG NORDSJÆLLANDS HYGGELIGSTE CAMPINGCENTER

www.bije.dk

46
Mosvigvej 21 · 6093  Sjølund 

Tlf. 75 57 40 45 · Fax. 75 57 43 45
www.gronninghoved.dk · info@gronninghoved.dk

TILLYKKE
DCK ønsker DCU formand Bjarne Jensen 
tillykke med de 65 år den 4. august.
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Vidste du?
Kan elefanter svømme 
med deres tunge krop?

Trods sine 5 tons er elefanten faktisk 
en dygtig svømmer.

 Den løfter af og til snablen ud af 
vandet, så den kan trække vejret.

Man har iagttaget nogle elefanter, Man har iagttaget nogle elefanter, 
der begav sig ud på en svømmetur på der begav sig ud på en svømmetur på 
50 km. 50 km. 

Den var de seks timer om.Den var de seks timer om.
På lavt vand nøjes elefanten med at På lavt vand nøjes elefanten med at 

spadsere på bunden. Så bruger den spadsere på bunden. Så bruger den 
sin løftede snabel som snorkel.sin løftede snabel som snorkel.

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

Tv, internet
magasin &

events

CAMPINGVOGNE REJSEBESKRIVELSER TELTVOGNE TELTE

Tv, internet
magasin &

events

FORTELTE UDSTYR AUTOCAMPERE CAMPINGPLADSER

campingferiecampingferiewww
dk

Campingplatz Jarplund
24941 Jarplund · Europastraße
Tel  0461/979024

Internet:
www.campingplatz-jarplund.de
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KRISTI HIMM
påpå LOLLAND
Vi drog hjemmefra onsdag den 20. maj for 
at sætte kursen mod Lolland.

Vi mellemlandede på Fyn på Nyborg 
Strand Camping og nød en flot aften og sol-
nedgang.

Efter en fin tur langs stranden næste 
morgen, gik turen videre til de Syddanske 
øer.

Vel ankommet til Maribo Sø Camping, 
kunne vi konstatere, at der var middagsluk-
ket, men da vejret var helt i top, nød vi en 
kold øl på bænkene sammen med et par 
andre campister, der var i samme situation 
som os.

Da vi kunne tilmelde os, fik vi at vide, at 
alt var udsolgt, men man havde etableret 
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Små hyggelige stræder og en meget flot 
kirke.

En tur langs søen med udsigt til pladsen 
er absolut at anbefale.

Fredag kørte vi til Nykøbing og nød stem-
ningen i byen. Der var jazz i gågaden og 
små hyggelige steder at slå sig ned til fro-
kost. 

ELFARTSferien
på

et område lige udenfor plad-
sen, hvor vi også kunne får 
strøm.

Plænen var fin plan og her 
var fin mulighed for at sætte 
vognene op og få markisen 
rullet ud.

Vi nød resten af dagen i ro 
og mag med en tur ind til 
Maribo og Sakskøbing.

Maribo er en hyggelig lille 
købstad med megen charme. 
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Der er mange fine muligheder for at med-
bringe sin egen frokostkurv og indtage 
denne enten på bænke eller på et tæppe 
på græsset. Hvis man har lyst til at købe 
sin mad i parken, kan dette fint lade sig 
gøre – men det er ikke billigt.

Vi fik en særdeles fin og oplysende guidet 
rundtur af min datter, hvor hun bl.a. for-
talte om giraffernes måde at spise på, 
om bavianernes levevis og deres skarns-
streger. Lemurerne, som er halvaber, var 

Da min datter har fået job i Knuthenborg 
Safaripark som formidler og guide, var det 
målet for lørdagens program.

Vi kom til indkørslen kort efter åbnings-
tid, og det viste sig at være særdeles hel-
digt, da der allerede var lang kø.

Vi kørte straks til tigergården og var så 
heldige, at tigrene var meget aktive, mens 
vi var der.

Parken er meget smuk på denne tid af 
året med store områder med blomstrende 
rhododendron.
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det store trækplaster. Her kommer man 
meget tæt på dyrene, da man går rundt i 
deres indelukke. De blev fodret og de var 
meget nysgerrige og absolut ikke bange for 

mennesker. Det er dog forbudt for de besø-
gende at fodre dyrene og røre dem.

Vi sluttede dagen med præsentation af 
dagens dyr. Det var denne dag en 2 år gam-
mel kvælerslange.

Det var fantastisk at se, hvordan børn og 
voksne blev fascineret af dette dyr. Mange 
fik overvundet sig selv til at røre ved slan-
gen og måtte konstatere, at slanger ikke er 
slimede eller væmmelige at røre ved.

Dagen sluttede på dejligste vis med et 
besøg af min datter, som kom ud på plad-
sen efter endt arbejdsdag og tilbragte afte-
nen sammen med os.

Alt godt har en ende, og søndag gik turen 
hjemad.

Konklusion: Besøg Lolland, bo på Maribo 
Sø Camping og nyd en tur i området og i 
særdeleshed en tur i Knuthenborg Safari-
park.

DCK 2635
Anne Gammelgaard & Carsten D. Appelt
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SAMTALEKØKKEN
og luksussoveværelse på campingturen 

Adria Adora 613 HT er en ny model, der 
let lever op til danske campisters krav om 
komfort, luksus og kvalitet på camping-
turen. 

Adria, der de sidste mange år har ligget helt 
fremme i de danske salgsstatistikker, har 
med Adora 613 HT designet en camping-
vogn, der både tilgodeser det traditionelle 
og det utraditionelle. For du finder masser af 
modeller på markedet, som har enkeltsenge 
og stort toiletrum bagerst i vognen. Men der 
er ikke rigtig nogen, som før har fundet på at 
placere et køkken forrest og siddegruppen i 
midten i en 245 cm bred campingvogn. Vin-
kelkøkkenet er stort, faktisk i hele vognens 
bredde, og siddegruppen er indrettet med 
vinkelbænk i den ene side og en dobbelt-
bænk i den anden. Og så får du også en 
ekstra siddeplads i form af en praktisk puff, 
der kan placeres efter behov. 

Afsættet til den nye model bygger både 
på de danske campisters ønsker, og på er-
faringer i Adrias udviklingsafdeling, som al-
tid har øjnene op for nye spændende tiltag, 
der kan bruges til at udvikle fabrikkens pro-
dukter. Det har bl.a. medført, at Adria var en 
af de første fabrikker, der indførte elektrisk 
gulvvarme som standard på danske model-
ler, så de uden synderlig forberedelse kan 
bruges hele året. Det samme gælder kom-
fortdetaljer, som varmt vand i køkken og 
toiletrum, blandingsbatteri med brusemulig-
hed, blæsevarme, stabilisator, udvendig 
serviceklap til magasiner og en ekstra stor 
tagluge. Alt sammen udstyr, der den dag i 
dag ses som ekstraudstyr på andre fabriks-
nye campingvogne. Hertil kommer at alle 09 
Adora modeller er sendt på markedet i en 
opdateret udgave med et endnu højere ud-
styrsniveau, der bl.a. omfatter CD radio med 
indbygget højtalere, ny indgangsdør med 

sikkerhedslås, ny spæn-
dende LED belysning, nye 
tekstiler, nyt møbeldesign og 
meget mere. 

Alle, der ser den nye Adora 
613 HT, lægger først mærke 
til det store rummelige køk-
ken og siddegruppen, der er 
placeret så praktisk, at du 
både kan tilberede lækre 
måltider uden at stå vejen, 
og samtidig følge med i snak-
ken i siddegruppen.

Red.
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PJ Caravan: Københavnsvej 277, 4000 Roskilde  - Tlf. 46 75 71 29
Topcamping: Københavnsvej 128, 4600 Køge- Tlf. 56 65 42 72 

Åbent hverdage fra 10.00 til 17.30, lørdag fra 10.00 til 15.00, søndag fra 11.00 til 16.00

Roskilde 
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Se det store Kabe-udvalg i Køge og Roskilde

Se mere på 

www.pj-caravan.dk og

www.topcamping.dk

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

ALTID DANMARKS STØRSTE UDVALG I

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

• Nye campingvogne
• Fortelte, småtelte og iglo

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

Nordjyllands største udvalg i iglotelte!

Her er kvaliteten 
virkelig i topklasse…

Knøsgårdvej 121 • 9440 Aabybro • Tlf. 98 244 800
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REJSEFORTELT  med
indbygget  SOLGÅRD                                                                     

Nu kan man få en forteltopstilling med ind-
bygget solgård fra Europas største special-
fabrik for fortelte, Isabella i Vejle. Denne 
løsning er specielt kreeret med henblik på 
de mange rejselystne campister, fordi den 
betyder lavere vægt og lettere opstilling.

Nyskabelsen består i at kombinere for-
teltet Capri Lux som deltelt, med et nyt 
specialkonstrueret fire-fløjet læsejl, Ar-
mour, der opsættes i en halvcirkel ud for 

den ende af campigvognen, som ikke er 
dækket af delforteltet. Derved opstår en 
dejlig lille oase i form af en lukket sol-
gård.
  Vil man have mulighed for lidt skygge på 
særligt solfyldte dage, så kan man mon-
tere solmarkisen Shadow på den frie del af 
campingvognen.

Denne nyskabelse vil helt sikkert appel-
lere til mange rejsecampister, fordi vægten 

Denne forteltløsning fra Isabella – Capri Lux som 

delfortelt og Armour-læsejl vejer ikke meget og er 

let at sætte op. Noget rejsecampister sætter me-

get pris på.
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af det lette Capri Lux fortelt og læsejlet er 
meget lav, og fordi det er let både at sætte 
op og tage ned. Det skal i øvrigt nævnes, 
at læsejlet Armour måler 4,6 meter i læng-
den og 1,2 meter i højden. Stængerne er af 
det lette Carbon X glasfibermateriale, og 
der medfølger løse jordspyd med plader, 
som sikrer at læsejlet står meget stabilt.

Capri Lux forteltet er lavet i lettere mate-
rialer end de mere traditionelle standfor-
telte, og det er også forsynet med lidt færre 
finesser. Men materialer og forarbejdning 
er fortsat i den høje Isabella-standard.

Desuden er åbningsmulighederne 
mange. Front og gavle kan rulles halvt ned 
eller helt af. I sidstnævnte situation frem-
står Capri Lux som et effektivt solsejl. Det 
fås i tre farvekombinationer. Blå, rustrød/
bourdeux og grøn.

I øvrigt kan alle Isabella heltelte anven-
des som deltelte ved en ganske lille opera-
tion. Den består i, at forteltets vulst – den 
der trækkes ind gennem campingvognens 
teltskinne – får et lille klip på det sted, som 
svarer til vognhøjden. Forteltets gavlstykke 
holdes tæt ind til campingvognens side ved 
hjælp af en støttestang, en skumgummi-
pude og to klikprofiler. De nævnte ting er 
ekstraudstyr. Det skal nævnes, at denne 
løsning ikke kræver nogen form for monte-
ring af beslag på campingvognen.
     

 Set på på www.isabella.net

Månedens 
vise ord 

Lad ikke en lille diskussion 
ødelægge et godt venskab!

Det kræver blot et enkelt klip i forteltets vulst, samt 

lidt ekstraudstyr at omdanne et heltelt til et deltelt. 

Salgschef Tommy Boysen viser her, hvordan deltel-

tet slutter tæt ind til campingvognen uden brug af 

skinne på vognen.
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Wilk S3 – for hele familien 
Trods den lave pris er der ikke gået på ak-
kord med kvaliteten i S3. Den står WILK 
inde for – også her i fabrikkens begynder-
serie. S3 er en smart udtænkt og dejlig 
ukompliceret rejsevogn i den populære 
ende af prisskalaen, med solidt udstyr og 
moderne interiør i Alsace-kirsebær.

Standardudstyret er omfattende med 
bl.a. 105 ltr. køleskab, blæservarme, kom-
fortbadeværelse med skylletoilet, rumme-
ligt køkken med glasafdækning over vask 
og gasblus, oplukkelige vinduer med kom-
birollos, 4 valgfrie tekstilvarianter og meget 
mere. Wilk S3 leveres i 13 grundplaner 
heraf 4 i kampagnemodellerne Silver Star.

Wilk S4 – for erfarne, som stiller høje krav
WILK S4 er overbevisende med sit tidløse 
klassiske boligunivers og det flot udformede 
interiør. Wilk S4 leveres i 17 grundplaner.

2009-modellerne har et helt nyt møbel-

koncept, hvor bordplader, borde og møbel-
toppe nu er forsynet med kantrammer i 
ægte træ. Hjørnerne i siddegruppen er ud-
formet på en ny måde, og hynderne er ble-
vet endnu tykkere med en endnu bedre sid-
dekomfort. Wilk S4 har desuden fået en ny 
attraktiv loftsbelysning, og hele vognen er 
forsynet med nydesignede lamper. Også 
køkkenet er blevet opgraderet, så ud over 
bageovnen er emhætte nu også en del af 
det omfattende standardudstyr. 

Red.

– den nye klassiker

Wilk S4. Interiøret med kantrammer i ægte træ

W I L K
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FOLDBAR BARNEHØJSTOLFOLDBAR BARNEHØJSTOL  
– lige til at tage med på ferie

Nu er der kommet en højstol på markedet, som rigtig mange 
børnefamilier kan få glæde af.

Camper Fritid tilbyder en stabil foldbar bar-
nehøjstol i aluminiumsstel med en vægt på 
kun 3 kg, hvilket gør den særdeles veleg-
net til at tage med på f.eks. campingferie.

Stolen overholder gældende krav for EU 
og har en dobbelt lås, så den ikke klapper 
sammen uhensigtsmæssigt. Derudover 
har stolen fodstøtte til de små og en pol-
stret sele som, uden brug af værktøj, let 
kan tages af. Den har ligeledes en sid-
delomme til små ting og sager, som er 
praktisk at have lige ved hånden.

To i én stol
Stolen har den fordel, at den kan bruges af 
børn fra 1-6 år, hvilket giver den en lang le-
vetid. De helt små børn, kan sidde i stolen, 
når indsatsen er i, og den aftagelige sele 
er monteret.

Når de lidt større børn skal sidde i stolen, 
tages indsatsen ud og selen fjernes helt.

Stolen fylder ikke meget, når den skal 
transporteres og har i foldet størrelse må-
lene: 92x49x25 cm. I udslået størrelse er 
målene: 92x49x40 cm.

Set til 399,- kr. hos din lokale camping-
forhandler. 

Red.
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Trods sin beskedne størrelse er Viola fra LMC en 

fuldt udstyret moderne campingvogn.

en vægt til at veje det, som lastbilerne 
transporterer ind og ud af porten. Nogen 
var kommet til at køre på vægten fredag 
ved ankomsten, og uha uha, mon det nu er 
nødvendigt med alle de pløkker, potter og 
pander… 

Vejede vægten rigtig, skal vi bruge den 
anden, og kan man nu stole på det, som 

Hvad mon et STÆVNE
med DCK VEJER?
Kreds Sjælland har igen i år afholdt et 
kvindemanøvrestævne. Tilslutningen i år 
var noget lavere end sidste år, men denne 
weekend var et godt bevis på, at et godt 
og hyggeligt stævne kræver mange delta-
gere.

Denne gang blev stævnet holdt hos “Fa-
rum sten og grus” og det viste sig at virk-
somheden rådede over noget, som gav 
anledning om megen debat i løbet af week-
enden.
Indkørslen til stævnet var annonceret til, 
først at være efter kl. 18.00 fredag, og af-
tenen gik med noget af det allerbedste ved 
at være af sted med DCK, nemlig hygge... 
Det var her det særlige samtaleemne star-
tede lige så stille… 6

Lørdagen kom og standeren blev hejst og 
køretider delt ud, de var hurtigt væk. Da-
merne var på banen hele dagen, godt gået 
tøser.

Uden for banen, altså der hvor mændene 
måtte være, udviklede debatten sig. Og 
denne gang var det ikke LED-lamper eller 
solceller, som var til behandling, det var 
meget værre, det var vægten på camping-
vognen. En hver grusgrav har selvfølgelig 
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står i displayet, jo jo, der var rigtig mange 
vinkler af sammen sag.

Men nu skal vi jo ikke glemme hyggen, lør-
dag aften stod på fællesspisning, så dér 
sad vi alle sammen imellem campingvogne 
og containere og nød vores mad og hinan-
dens selskab.

Søndag kom flaget ned som afslutning 
på stævnet. Men nu skulle der kigges nær-
mere på det med de vægte. Så ud og kigge 
på vægtene, vejer de nu ens? Måden det 
blev kontrolleret på var enkel, alle mand op 
på vægten, displayet aflæst, og så over på 
den anden vægt og aflæse vægten.

Årets kvindemanøvre vejede 2840 kg !!!

Ved udkørslen skulle de fleste lige op på 
vægten med vogntoget, og der blev vejet 
og vejet, og nogen fik jo nok lidt at tænke 
over.

Tak for hyggeligt samvær denne week-
end.

DCK 2153 Heidi og Flemming

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)

Jelling
Camping

Mølvangvej 55  •  7300 Jelling  •  Denmark
Tel. +45 7587 1653  •  Fax +45 7587 2082
E-mail: jelling@dk-camp.dk  •  www.jellingcamping.dk
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Olieskift
Skift olien, når motoren er 
varm, ellers kommer alle uren-
hederne ikke med ud. Undersøg 
hvilken motorolie, der er foreskre-
vet til din bil, og husk at købe både 
nyt oliefilter og pakning til bund-
proppen. Brug en oliefiltertang til 
at tage filteret af, men skru det på 
manuelt, og husk at smøre lidt mo-
torolie på gummipakningen.

Pas på når bundproppen skal 
spændes, især på aluminiums-
bundkar, hvor gevindet kan beska-
diges. Brug en momentnøgle, da 
der typisk kun skal spændes med 
20 Nm. Nogle bundkarpropper har 
indbygget pakning, i så fald skal man købe 
en ny bundkarprop.

Rækkefølgen under olieskiftet er:
 1.  Sæt dunk til gammel olie under bund-

karret, 
 2. skru bundproppen af,
 3.  kontroller at pakningen ved bundprop-

pen er væk, 

4. lad olien dryppe af,
5. tag oliefilteret af, 

6. sæt nyt oliefilter på, 
7.  skru bundprop med ny 

pakning på, 
8. hæld motorolie i, 
9.  tænd motoren i 10-15 

sekunder, 
10.  efterfyld med olie ved 

at holde øje med olie-
pinden.

11.  Kontroller at både bundprop-
pen og oliefilteret er tæt. 

12.  Den gamle olie og oliefilteret 
skal bortskaffes på genbrugs-
stationen.

Mål dit brændstofforbrug
Ofte lover producenterne tit mere, end 
bilen reelt kan præstere, når det gælder 
brændstoføkonomi. 
Det er ret simpelt at måle din bils reelle 
brændstofforbrug:

1)  Tank til du kan se brændstoffet i tank-
studsen.

2)  Nulstil kilometertælleren og kør, til tan-
ken er så tom som muligt.

3)  Fyld igen tanken helt op, noter antal li-
ter.

4)  Divider antal kørte km fra første tank-
ning med antal liter ved anden tankning 
= forbrug.

5)  Foretag målingen i en periode, hvor dit 
køremønster er så normalt som muligt. 

NYTTIGE 
TIPS &IDÉER
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5. Højden
  Start med at køre sædet helt i bund, 

juster herefter sædehøjden opad, ind-
til du får et godt udsyn i bilen, men du 
må ikke sidde for tæt på bilens tag. 
På nogle biler kan man justere sædets 
hældning, her bør man løfte sædets for-
reste del, så man får mere støtte på 
lårene. Men ikke så meget, at man har 
svært ved at træde hårdt på bremsen.

6. Rattet
  Når sædeafstanden, højden og ryglæ-

net er indstillet, er det tid til at indstille 
rattet. Først indstilles længden, så 
håndleddet hviler på ratkransen med 
begge skuldre i sæderyggen.

  Derefter indstilles højden, så man kan 
se samtlige instrumenter.

7.  Sikkerhedsselen
   Husk altid at køre med sikkerhedssele,  Husk altid at køre med sikkerhedssele, 

det er bilens vigtigste sikkerhedsudstyr. det er bilens vigtigste sikkerhedsudstyr. 
På nogle biler kan højden justeres, sæt På nogle biler kan højden justeres, sæt 
selen, så den ikke rammer halsen, men selen, så den ikke rammer halsen, men 
hviler mellem skulderen og halsen.hviler mellem skulderen og halsen.  

Set i Motor nr. 3/2009Set i Motor nr. 3/2009

Sid sikkert bag rattet
1.  Hovedstøtten
  For at minimere skader ved påkørsel 

bør midten af hovedstøtten være place-
ret ud for midten af kraniet. Der skal 
helst ikke være mere end fem centime-
ter mellem hovedet og hovedstøtten, 
når du kører.

2. Ryglænet
  Du skal sidde forholdsvis oprejst, mere 

end man umiddelbart skulle tro.
  Du skal have støtte på hele rygsøjlen 

op til og med skuldrene. Når du træder 
hårdt på bremsepedalen, må kroppen 
ikke glide op af ryglænet.

3. Lændestøtten
  Hvis der er lændestøtte, bør den ind-

stilles, så ryglænet kommer så tæt på 
ryggen som muligt. 

 Den må ikke trykke ind på rygsøjlen.

4. Sædeafstanden
  Kør sædet frem, så du netop kan træde 

koblingen og speederen i bund uden at 
strække benene.
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KøkkenHJØRNET
PASTA MED ORIENTALSK KYLLING
4 kuverter

1 stegt kylling
1 løg
150 gr. tagliatelle
1 spsk. olie
1 fed knust hvidløg
2 tskf. karry pulver
2 tskf. knust chili fra glas
1 stor rød peber skåret i tynde skiver
150 gr. sukkerærter (halverede)
3 forårsløg i skiver
2 tskf. sesamolie
0,6 dl. soyasovse
 

Pil skindet og kødet af den stegte kylling og 
skær det ud i strimler, løget skæres ud i 
smalle både og gulerod i lange strimler.

Taglitellen koges al dente i en stor gryde 
spilkogende vand tilsat salt.

Varm olien i en wok eller tykbundet 
pande, idet den tippes lidt for at smøre 
bund og sider.

Tilsæt karrypulver, hvidløg, gulerod og 
chilipulver. Rør til hvidløget er blødt. Tilsæt 
pastaen og de resterende ingredienser. 
Lynsvitses i 4 minuter, eller til den er gen-
nemvarm. Smag til med salt.

God fornøjelse ønsker
DCK 966 Wini

torben.wini@mad.dk

2
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Færgerabatter 2009! 
FINNLINK/FINNLINES tilbydes 10% ra-
bat til deltagere på NCT 2009 i Kuopio 
gællende på morgenafgangen kl. 9:15 
fra Kappelskär samt morgen- og efter-
middagsafgangen kl. 9:30 og 17:00 fra 
Nådendal. 

Rabatten fratrækkes bookningens to-
tale beløb. 

Rabatten er gyldig fra 29/6-19/7. 

Kundenummer: FT 1266, skal angives 
ved bookningen. 

Rabatten gæller kun forhåndsbookede 
rejser. Der gives ingen rabat efterføl-
gende. Aftalen gælder for alle medlem-
mer af NCR.

Tel. +46 (0)176 207 605 
www.finnlink.se 
finnlink@finnlink.se 

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

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

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

For deltagere på FICC, Ipswich tilbyder 
DFDS følgende rabatter. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRENÅ/VARBERG TUR/RETUR

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

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

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

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

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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2009090992220202022
KREDS JYLLAND:

Formand:  Jørn Jacobsen

Truevej 23, True, 9550 Mariager

Tlf. 4831 8867 eller 2144 4301 

e-mail: jylland@dck.dk

2009

31.07 - 02.08 ..............Fiskefestival, Hirtshals

14.08 - 16.08 .........................................O-løb

21.08 - 23.08 .. Fællesstævne med NC, Ulbjerg

28.08 - 30.08 .......Manøvrestævne og Høstfest,

Hessellund Sø-Camping, Karup

04.09 - 06.09 ..................Dragefestival, Rømø

25.09 - 27.09 ................... Sælsafari til Mandø

02.10 - 04.10 ........................Safaritræf, Struer

16.10 - 18.10 ............................... Tur til Tunø?

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

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

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

 Grydebjergvej 32

 Skamstrup 

 4440 Mørkøv 

 e-mail: skamstrup@dck.dk

2009 

21.08 - 23.08 ............................... Sommerfest

04.09 - 06.09 ......................... Familiecykeltur

25.09 - 27.09 ............... Hestekræmmermarked

23.10 - 25.10 ................Arbejdsweekend nr. 3 

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

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

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

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

LANDSSTÆVNER OG UDLANDSTURE

2009

05.07 - 11.07 ..............................NCT, Finland

31.07 - 09.08 ......... F.I.C.C. i Ipswich, England

10.09 - 13.09 .............................. Elmia Messe

Uge 37 ............................................. Budapest

12.09 - 19.09 .......................... Høsttræf 2009

10.10 - 17.10 .................... Efterårstur til Prag

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

KREDS FYN:

Formand:  Fungerende 

Henvendelse til:

Flemming Wænnerstrøm

waennerstroem@mail.dk

Tlf. 6441 4468/2081 9468

2009

07.08 - 09.08 ....................... Petanquestævne

18.09 - 20.09 .............................Fugleskydning

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

KREDS SJÆLLAND:

Formand:  Leif Hansson

2670 Greve

Tlf. 2672 1901

e-mail: sjaelland@dck.dk.

07.08 - 09.08 .................Stevns/St. Heddinge

25.09 - 27.09 ........................... Hundestævne

02.10 - 04.10 ............................. Bankostævne

10.10 - 17.10 .................... Efterårsferie i Prag

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

20.11 - 22.11 ........ Juleølstævne på Skamstrup

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

HUSKE LISTEN

De med fed markerede stævner kan læses på www.dck.dk 
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Forteltet er campingvognens ansigt udadtil - det er det første syn, man 

møder, og det er her de fl este timer tilbringes. Lad din ældre camping-

vogn få nyt liv med en yngre model at dele tilværelsen med. Det er trods alt 

mange år I tre skal dele campinglivets glæder med hinanden, og Isabella er 

den perfekte partner. Ikke kun smuk, men også pålidelig!

Giv vognen
en ansigtsløftning

g

ISABELLA - Jydsk Camping Industri A/S · 7100 Vejle
Henvisning til nærmeste forhandler:
tlf. 75 82 07 55 · info@isabella.net · www.isabella.net Medlem af Camping Branchen
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