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Forsidebillede:  Modelfoto

Landsstyrelsen ønsker alle 
DCK’ere et godt nytår og vel-
kommen til mange gode cam-
pingoplevelser i 2010. Se blot 
bagerst i dette nummer af Ap-
pen-Dix, hvilke mange mulighe-
der der allerede er planlagt 
rundt i kredsene, samt de mu-
ligheder der er på landsplan og 
rundt om i Europa.

Der skal lyde en stor tak til alle de mange, der 
hjælper til overalt i vores klub, det være i bestyrel-
serne og alt det andet arbejde medlemmerne udfø-
rer. Uden disse mange frivillige hænders hjælp ville 
det ikke være muligt at få klubben til at fungere.

Vi efterlyser til stadighed indslag og billeder til vo-
res blad Appen-Dix, der er jo mange oplevelser, som 
medlemmerne kan delagtiggøres i, de kunne måske 
ikke lige komme til netop det stævne, men kunne 
være interesseret i at læse lidt om udfoldelserne på 
netop jeres stævne.

Vi sender snarest de nye medlemskort ud (FICC 
og det Skandinaviske) til medlemmerne. Disse kort 
vil i videst muligt omfang være forsynet med mag-
netstribe, som skulle lette indtjekningen på cam-
pingpladserne i ind- og udland.

DCK vil igen i år være at finde på feriemesserne i 
Bella Centret og på Ferie for Alle i Herning, og der vil 
i den forbindelse nok være brug for et par frivillige 
hænder, så dem der har overskud – prøv evt. at kon-
takte jeres kredsformand.

Der kommer et NCT, Nordisk Camping Træf, i 
Skåne, som det kan opfordres til at besøge, også 
FICC er klar med et rally i Kroatien, hvor DCK med 
kreds Sjællands hjælp vil arrangere tur til.

Her ved indgangen til et nyt campingår, skal der 
ligeledes lyde en stor tak for den store opbakning, 
der er vist fra alle vores mange annoncører, samar-
bejdspladser og øvrige samarbejdspartnere i det 
forgangne år.

DANSK CARAVAN KLUB – for folk på farten  
– hele året

Med mange hilsner samt ønsket om et rigtigt godt nytår!
Lene og Børge Jensen, landsformand 

endnu et spændende 
campingår står For døren 
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DCK er med i Bella Centret som vi plejer, 
men ellers vil campingudstillingen Ferie i 
Bella 2010, være af en anden karakter end 
det har været gennem mange år. 

Som det fremgår af pressemeddelelsen 
er de 9 førende campingforhandlere på 
Sjælland gået sammen om en inspirations-
afdeling i hal H. Her vil de udstille ca. 40 
vogne sammen med en masse spændende 
aktiviteter.

Der er lagt op til en sjovere oplevelse for 
hele familien. Langelandsfestivalens bør-
neland giver de mindre børn mulighed for 

at boltre sig på hoppeborg, smykkeværk-
sted, badgeværksted, cykelbane m.m.

De voksne og større børn kan dyste på 
curlingbanen eller være en del af alle de 
andre aktiviteter. Der vil også være mulig-
hed for at prøve en klatrevæg og en 
mountainbikebane.

Alle disse mange aktiviteter fylder næ-
sten hele Østhallen, hvor der vil være et 
afsnit for autocampere. I B hallerne er der 
udstillere med fortelte, telte og meget an-
det udstyr.

Red.

C aravanservice 
BM

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

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

TAASINGE · 5700 SVENDBORG
Besøg os eller ring på  

www.62225384.dk
CC@SYDFYNSMAIL.DK

SAMARBEJDSPLADS 10%
Ligger smukt i det sydfynske ø-hav

ferie i bella
29.-31. januar 2010
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Tag forsmag på campingsæsonen, og få masser af inspiration til din 

campingferie. Der er oplevelser for hele familien. Lad ungerne forlyste 

sig i Langelandsfestivalens Børneland, større børn og voksne kan  

prøve putting green og curlingbane, eller dyste på mountainbike.  

Lur Grillguruernes hemmeligheder og få en smagsprøve.  

Bare for at nævne lidt af det, der venter i Bella Center.

Mageløs og 
grænseløs for 
store og små

ferie i bella29.-31. januar 2010ferieibella.dk
Åbningstider  Fredag  29. januar 10 – 18Lørdag  30. januar 10 – 18Søndag 31. januar 10 – 17

Rabat-
kuponer 

fi ndes på 
side 29



årlige udgivelser af medlemsbladet Appen-
Dix, da bladet og distributionen af bladet har 
væsentlig indflydelse på klubbens økonomi. 

Landsstyrelsen har fulgt situationen i 
branchen gennem det sidste års tid, lige-
som vi også har fulgt den generelle udvik-
ling, som går hastigt i retning af de forskel-
lige hjemmesider, hvor også de fleste af 

DCK’s medlemmer surfer rundt. 
Med baggrund i bl.a. denne – i 
hvert fald nuværende udvikling 
– er beslutningen om reduktio-
nen i antal udgivelser taget for 
ganske nylig.

På vegne af landsstyrelsen
Tonni Hansen, landssekretær

NYT FRA LANDSSEKRETÆREN:

Appen-Dix udkommer 
fremover 6 gange om året! 

Appen-Dix udkommer fremover i januar, fe-
bruar, april, juni, september og november.

I lighed med klubbladene fra de camping-
klubber i norden vi samarbejder med, nemlig 
DCU – Dansk Camping Union, NNC – Norsk 
Caravan Club, CC – Caravan Club of Sweden 
og SF – Finsk Caravan Club, vil DCK’s med-
lemsblad Appen-Dix også udkomme 6 gange 
årligt mod de hidtidige 11 gange 
årligt, ligeledes er der i samme for-
bindelse lagt op til, at udkomme 
med 2 temanumre årligt.

Landsstyrelsen i Dansk Cara-
van Klub har med baggrund i den 
nuværende vanskelige situation 
– annoncesituation – i branchen, 
besluttet at reducere antallet af 

trykkeri, der har alle de nymodens maski-
ner, skulle opgaven være overkommelig.

For alle de mange medlemmer, der natur-
ligvis ønsker at prøve kræfter med denne 
udfordring, er det blot at ringe eller maile til 
den midlertidigt fungerende redaktør eller til 
landsformanden og få en snak/dialog om 
opgaven (adresserne er på side 2).

Tonni Hansen, landssekretær

Som det fremgik af sidste nummer af Appen-
Dix, har klubben og dermed medlemmerne 
fået en udfordring, som vi skal se at få løst 
til alles bedste og tilfredshed.

Udfordringen er ganske enkelt – klubbla-
det Appen-Dix – mangler i skrivende stund 
en ny redaktør.

Bladet skulle gerne bibeholde sin læse-
værdighed og være et attraktivt annonceme-
die, og med det gode samarbejde og den 
positive opbakning vi har med og fra vores 

Caravanbladet

NR. 1 · JANUAR 2010 · 47. årgang 

www.dck.dk DANSK CARAVAN KLUB –  for folk på farten

NYT FRA LANDSSEKRETÆREN:

Ny redaktør til Appendix søges 

GENOPSLAG
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og spændende arrangement sammen. De-
taljerne skal lige finpudses, før vi kan lukke 
op for posen – vi er jo i god tid.

Det hele er til “jyske” priser, så der er 
ingen undskyldning for ikke at deltage.

Jeg vil opfordre nye og relativt nye med-
lemmer til at deltage og her få et indtryk af 
klubben og få hilst på jeres mange nye ven-

ner.
Der vil komme et udførligt pro-

gram i næste nummer af Ap-
pen-Dix. 

Leif Hansson
kredsformand

LANDSGENERALFORSAMLING 2010 
på Sjælland i St. Bededagsferien
Som det vil være de fleste bekendt, er det 
kreds Sjællands tur til at afvikle landsgene-
ralforsamlingen. Det er klubbens vigtigste 
møde/sammenkomst.

Vi prøver altid fra kredsens side at gøre 
det så attraktivt som muligt, så rigtig 
mange får lyst til at komme. I år skal vi 
ligge ved en sportshal, så der bliver ikke 
langt hen til, hvor begivenhederne 
foregår. Der vil blive mulighed for 
at ligge på græs eller på asfalt. 
Vi har med hjælp fra flere 
sider fået skruet et godt 

20060522

10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

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

46

Campingplatz Jarplund
24941 Jarplund · Europastraße
Tel  0461/979024

Internet:
www.campingplatz-jarplund.de

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

www.gronninghoved.dk · info@gronninghoved.dk

Så velkommen Fyn og Jylland 

– vi sjællændere står klar til at modtage Jer.
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Campingudstillingen i Herning er Danmarks 
største. Her kan de besøgende opleve ca. 
460 campingvogne og autocampere, og 
alle mærker på det danske marked er re-
præsenteret på messen. I alt 27 mærker 
inden for campingvogne og 23 mærker in-
den for autocampere.

26. - 28. februar 2010
Otte haller er i brug, og 380 udstillere er på 
plads, når Ferie for Alle åbner dørene 26. 
februar i MCH Messecenter Herning. 
 
– Vi har en række spændende nyheder 
på programmet. På messen vil hver vogn-
mærke præsentere et stort program af 
2010 modeller, hvor mange bliver vist for 
første gang i Danmark. Desuden er der nye 
modeller, som lige når at blive klar til mes-
sen, udtaler udstillingens projektleder Knud 
Sørensen, MCH Messecenter Herning.
 

380 udstillere er klar til Danmarks største camping-
udstilling, når Ferie for Alle åbner dørene 26.-28. 
februar 2010. Fotograf Tony Brøchner.
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Vardevej 1 | DK-7400 Herning | +45 9926 9926 | mch.dk

Gå på opdagelse i 8 haller proppet med 
alt indenfor camping - 37.000 m2

Se mere på ferieforalle.dk

▲  Danmarks største campingudstilling
▲  Alle mærker udstiller med store stande
▲  Campingvogne, autocampere, fortelte, teltvogne,
  telte, campingpladser, udstyr og tilbehør m.m.
▲  BT kårer “Årets Campingvogn”
▲  Spændende rejseforedrag
▲  Vintercamping med festaften lørdag 
     i samarbejde med DCU
▲  Gentagelse af 2009 succes’en  udeliv

26. - 28. februar 2010

Entré fra 45 kr.

Senior 60+: 50% rabat fredag

Store familierabatter 

alle dage

Rabat på Storebæltsbroen

Gratis P-plads



Kredsgeneralforsamling 
i Jylland – den 13. marts
Kreds Jylland afholder generalforsamling 
lørdag den 13. marts 2010 i:

Ølgod hallen
Skolegade 18
6870 Ølgod

Dagsorden iflg. vedtægterne, dagsorden 
udleveres ved indgangen.

Kreds Fyns generalforsamling afholdes på:

Fynshoved Camping
Fynshovedvej 748 

5390 Martofte

Kun de medlemmer der har betalt kontin-
gent rettidigt, og som har været medlem-
mer mindst 3 måneder, er stemmeberet-
tigede, og man skal være tilskrevet som 
medlem i Kreds Fyn.

Forslag, der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen, og dette skal ske skriftligt.

Kredsen er vært ved en øl eller en soda-
vand.

Dørene åbnes kl. 
13, hvor der udleveres 
stemmesedler m. v.

Kredsen er vært ved 
kaffe og brød – alle er 
velkomne.

Kreds Jyllands bestyrelse

Kredsgeneralforsamling 
på Fyn – den 13. marts

Dagsorden i følge vedtægterne.

Kreds Fyns bestyrelse
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I år afvikler vi kredsgeneralforsamlingen i:

Slangerup Idræts og Kulturcenter
Idrætsvej 5

3550 Slangerup

Vi er lidt tidligere ude med indkaldelsen, 
end vi plejer, men på grund af at vi har 
færre blade og alle skal havde mulighed 
for at få datoen ind i sin kalender, har det 
været nødvendigt.

Ikke alle detaljer er på plads i endnu, men 
der arbejdes i skrivende stund på det.

Der vil blive spisning og musik lørdag af-
ten. Jeg kommer med mere information, så 
snart vi har fået alt på plads. Alle detaljer 
kommer i næste blad, og det kommer na-
turligvis også på vores hjemmeside.

Så et godt råd er, 
skriv datoen ind i din 
kalender, husk det er 
her, du kan kræve bestyrelsen til regnskab 
for, hvad den har foretaget sig eller mangel 
på samme.

Det vil være en god ide at holde øje med 
vores hjemmeside, vi forventer, at vi har 
det hele på plads omkring 1. februar.

Leif Hansson, kredsformand

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Kredsen byder på kaffe og rundstykker. 
Der kan også købes øl og vand.

Vel mødt

Kredsgeneralforsamling 
på Sjælland – den 13. marts
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Vi var seks familier der var med til FICC 
Rally i England sidste år. Det var for mig en 
stor og hel speciel oplevelse, et Ficc Rally 
er bestem noget helt andet end for eksem-
pel et nordisk træf. Har I ikke prøvet det 
før, så kom og vær med. 

Karin og John, Dorthe og jeg tager der 
ned, og vi har tænkt os af lave et lille for 
rally. Hvad indholdet bliver, er der god tid til 
at finde ud af, men Dorthe og jeg har været 
der før og ved, at der er rigtig meget at se 
på.

Kroatien har været igennem mange om-
skiftende perioder. Nu er der ro i landet og 
deres turisme stormer frem, der er masser 
af sol strand og vand. I kan vælge kun at 
deltage i rallyet, men der sker så meget, at 
der ikke bliver tid til meget andet. 

Det var interessant at se, hvor få der for-
lod campingpladsen i England, alle havde 
så meget, der skulle opleves på selve cam-
pområdet, at der ikke blev til ture uden for.

Det er først gang at FICC Rallyet afholdes 
i Kroatien, og de vil sætte alle segl til for at 

Tag med til et spændende stævne

FICC 2010 i Kroatien
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deltagerne får en god oplevelse. Camping-
pladsen, for det er det nemlig, er kolossal 
stor og ligger i byen Umag på Istrien. Af-
standen er ikke meget længere, end hvis I 
kører til Østrig.

Når jeg har valgt at skrive lidt om rallyet 
allerede nu, skyldes det den omstændig-
hed, at mange fastlægger deres ferie først 
på året, så det er nu, I skal tage jeres be-
slutning. Der er også den fordel, at rallyet 
er flyttet frem på året så det i 2010 afvikles 
i juni måned, mere præcis den 18. til 25. 
juni. Men vil I med til forrallyet, skal I nok 
regne med en uge før. 

I det næste nr. af Appen-Dix kommer der 
tilmeldingsside, men jeg har mulighed for 
at maile den til jer, hvis I ønsker det. Jeg vil 
naturligvis løbende komme med lidt om 
landet og rallyet.

DCK 239 Leif Hansson

LMC Caravan GmbH & Co. KG · 
Rudolf-Diesel-Str. 4 · D-48336 Sassenberg

Tel. 0 25 83/27-0 · Fax 27-138
www.lmc-caravan.com · contact@lmc-caravan.de

L M C - V I N T E R K O M P E T E N C E

1 - Gulvbelægning 
2 - Aluminiumsvarmeleder
3 - Varmeisolering
4 - Varmerør

1

2

3

4 4

Alde Centralvarme; 
dobbelte bunde i magasi-
ner samt gennemtænkt
luftcirkulation i alle møbler

Eis-Ex 
med fjernindikator

Duocomfort 
inkl. gasregulator

Gulvvarme

Få mere at vide om LMC Artic-vinterpakker Alde og Truma. 
Bestil katalog på www.lmc-caravan.com

Tag med på LMC Vinter

Rally i uge 7 til Østrig. 

Se mere på 

www.lmc-caravan.dk

Kom til Åbent hus 
i weekenden 

den 24. & 25. oktober 
og se alle de 

spændende nyheder.

Sjælland
Østsjællands Camping Center, Solrød Strand, Tlf. 56143355

Bìjè Fritid & Camping, Helsinge, Tlf. 48793110 
Fyn

Sk Caravan, Blommenslyst, Tlf. 65967105 
Faaborg Camping & Fritidscenter, Faaborg, Tlf. 62617105 

Jylland  
Krone Camping, Løgumkloster, Tlf. 74745200 

Christiansfeldt Camping, Christiansfeldt, Tlf. 74562100
Campingcenteret Vejle A/S, Vejle, Tlf. 75857900

Ikast Camping & Fritid, Ikast, Tlf. 97155494
Kronjyllands Camping Center, Randers, Tlf. 86428694

Løgstør Caravan, Løgstør, Tlf. 98673093
Brønderslev Caravan, Brønderslev, Tlf. 98822875

Min verden

1 - Vandtank
2 - Isolering
3 - Varmluftcirkulation

1

2

3

Spildevandstank

Månedens Månedens vitsvits
BØRNELOGIK:BØRNELOGIK:
Hvordan kan man se, at to Hvordan kan man se, at to 
mennesker er gift med hinanden? mennesker er gift med hinanden? 

– Ægtepar ser tit lykkelige ud, når – Ægtepar ser tit lykkelige ud, når 
de snakker med andre mennesker...de snakker med andre mennesker...
(Elin 8 år) (Elin 8 år) 

– Måske må man bare gætte, eller – Måske må man bare gætte, eller 
holde øje med, hvis de skælder det holde øje med, hvis de skælder det 
samme barn ud...samme barn ud...
(Sebastian, 8 år).(Sebastian, 8 år).
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Historien starter faktisk et helt andet sted. 
Som campist bosat på Bornholm og med et 
ønske om at være et aktivt medlem af DCK 
og deltage i forskellige stævner kan til tider 
være noget af en udfordring, når man bor 
på en ø, hvor færgerne om vinteren “kun” 
sejler tre gange i døgnet!

Vi har deltaget i flere træf – senest turen 
til Paris. Men endnu ikke besøgt DCK’s 
plads – så nu var tiden inde til at besøge 
klubbens egen plads, Skamstrup Cam-
ping.

Campingvognen 
blev pakket i Rønne 
den 17. oktober og 
vognen vil først være 
tilbage på Bornholm 
igen i april 2010. 
Brikkerne var lagt og 
under hensyn til, at 
vi ind imellem vores 
ophold på Sjælland og i Sverige skulle hjem 
og passe vort arbejde, startede vores 
“sommerferie” i Skåne. Herefter skulle 
børnene, familien og vennerne besøges på 
Sjælland og så skulle vi også lige nå to 
forskellige arrangementer 
og en dejlig vintersæson-
plads i Sverige ventede på 
os.

Vi boede på Absalon – 
mest centralt i forhold til 
vores mange besøg. Heref-
ter skulle vi mødes med 
venner til træf på Top Camp 

Feddet “Rapand…”    
og derfra tog vi så til 
Skamstrup (tom 
vogns aftale på 
Skamstrup). Vi tog 
hjem for at passe vo-
res arbejde i 5 dage 
– inden vi igen tog 
turen til Sjælland – 
denne gang for at 

deltage i træf på DCK Skamstrup “Ølsmag-
ning…”.

En stor tak til Lennart som havde sat et 
spændende udvalg af 10 forskellige øl på 
bordet og førte os ind i en verden, hvor øl-

BESØG PÅ SKAMSTRUP

ØL smager GODT?
Ja, det gør – men ikke alt øl!
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let ikke altid lige smager af 
det, som vi alle er “flasket” op 
med!

Mange blev noget overraskede over, 
hvordan øl også kan smage! Og uden at jeg 
skal afsløre mine favoritter, var vi flere, der 
ind imellem fik et sammenbidt ansigtsud-
tryk – ikke just en Smiley – efter øl som 
smagte som lugten af tjære og tovværk, 
men det brygges altså OG nogle kunne 
godt lide det – Så SKÅL – for enhver 
smag!

Nu vi var i Skamstrup måtte vi naturligvis 
lige ud se “det, der nu skal ses”. Vi gik os 
en tur og kan godt røbe for jer, at vi blev 
luftet godt igennem – i den lille hyggelige by 
med både gadekær, kirke og mølle. 

Søndag morgen satte vi så kursen mod 
CC’s plads Söndremark på Ivö – og en 
plads for vinteren. 

Vi glæder os over den positive modta-
gelse vi fik på Skamstrup og ser frem til at 
besøge pladsen, igen – i sommerhalvåret 
med bedre mulighed for at nyde den meget 
veltrimmede plads.

Tak til stævnearrangør for et godt tilret-
telagt stævne med først 
fælles morgenbord – en 
god måde at blive “rystet 
sammen på”, dernæst et 
godt frokostbord og selv-
følgelig – ølsmagnin-
gen…!

Mange campinghilsner
DCK 2312 

Marianne & Michael 
Magnusson
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OBS!
Ved at lave den 
endelige tilmel-
delse – med de 
relevante oplys-
ninger gennem 
DCK’s sekre-
tariat, spares 
det ganske høje 
overførselsgebyr for en pengetransaktion 
til Sverige. Hvis man ønsker denne frem-
gangsmåde, er kontoen, der skal anvendes: 
Reg. nr. 2267 kontornr. 8753170506.

I skrivende stund er der tilmeldt 24 dan-
ske enheder, der fordeler sig med 3 enhe-
der fra DCU inkl. landsformand Bjarne Jen-
sen og 21 enheder fra DCK inkl. landsfor-
mand Børge Jensen, hvilket er ganske 
pænt af vores klub, hvor tilmeldingsfristen 
i første omgang er sat til 1. maj 2010, hvor-
efter tilmelding alene kan ske med et tillæg 
på 20% til den oprindelige pris. 

Red.

NYT FRA REDAKTØREN:

Informationer
Til de mange spaniensfarere, der bl.a. ta-
ger til Vilanova Park, ligger der en omfat-
tende prisliste for 2010 på vores hjemme-
side www.dck.dk. 

Prislisten kan ligeledes rekvireres hos 
sekretariatet på: sekretariat@dck.dk

Det 76. FICC i Kroatien 
fra den 18.-25. juni 
2010.
Tilmeldingsformula-
ren til dette spæn-
dende arrangement 

vil følge i næste 
nummer af Appen-Dix 

februar 2010. For de me-
get interesserede kan der al-

lerede læses om arrangementet på: 
www.camping-croatia.com/FICCRally2010

NCT 2010 i Sydsverige fra den 11.-17. 
juli 2010. Tilmeldingsformularen til dette 
spændende arrangement vil ligeledes  
komme i næste nummer af Appen-Dix, det 
er allerede nu muligt at tilmelde sig på net-
tet. Klik ind på www.nct2010.se for yderli-
gere information.

Det
f

n
feb

www.aarhus-caravan.dk

ApS

✰✰✰ AARHUS CAMPING
v/Birgit & Niels Nielsen
Randersvej 400, Lisbjerg, DK-8200 Århus N
Tlf.: +45 86 23 11 33
Fax: +45 86 23 11 31
Naturskøn plads, kun 4 km. nord for Århus.
SAMARBEJDPLADS 10%

Gratis opvarmet swimming-pool 1.6-15.8. 20 hytter. Cafeteria

1/1-31/12
693
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STÆVNEannoncer

BOWLINGSTÆVNEBOWLINGSTÆVNE
Den 29.-31. januar på Kolding City Camp

Kreds jylland afholder sin årlige 
individuelle Bowlingturnering for 

damer og herrer, og der er vandrepokaler til 
både damer og herrer, og præmier til an-
den og tredje pladsen i begge rækker, alle 
DCK’er er velkommen!

Alle skal spille med de kugler, der er i 
Bowling hallen.

Fredag:  Ankomst og kl. 20.30 er der fælles 
kaffebord, medbring selv kaffe eller te, vi 
har brød med til alle. Stævneindbetaling.

Lørdag kl. 10.00: Standerhejsning og 
ca. kl. 12.30 gå vi til bowlingcentret, da vi 
skal spille kl. 13.00,

Der bliver fællesspisning om aftenen, 
hvor der også vil bliver præmieoverræk-
kelse.

Stævnegebyrpr. vogn .  .  .  .  .  .  . kr. 25,-
som dækker brød fredag aften.

Ved tilmelding bestilles bowling:
Pr. næse inkl. sko  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 80,-

Pris for 2 voksen.  .  .  .  .  .  .  .  kr. 108,-
inkl. 5 kw pr. overnatning + 
miljøafgift  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 20,-
Børn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 25,-

Overnatningsprisen afregnes med DCK ved 
stævneindbetalingen

Tilmelding senest den 24 januar – også 
på DCKs hjemmeside p.g.a. bane leje 

Kørevejledning: Motorvejsafkørsel 65 mod 
Kolding, kør til højre ved lysreguleringen 
ved den gamle hovedvej.

 
DCK 2672 DCK 2638
Lene & Jan Notler Ilse & Erik Frank 
Tlf. 8622 4260 Tlf. 2890 4288
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HATTEFESTHATTEFEST
Den 5.-7. februar, Stokkildhovedvej 3, Herning

Kreds Jylland afholder igen i år 
deres Hattefest i Nr. Kollund Forsamlings-
hus, som ligger på Stokkildhovedvej nr. 3 
i Herning.

Stævnet afholdes i perioden den 5. til 
den 7. februar 2010.

Vi ankommer i løbet af fredagen til for-
samlingshuset, hvor vi får vognene kørt på 
plads.

Lørdag morgen er der standerhejsning 
og, derefter er dagen fri til andre gøremål.

Lørdag kl. 12.30 til ca. 15.00 vil der 
blive arrangeret fællesfrokost i salen, og 
samtidig vil der være stævneindbetaling.
 
Om aftenen vil der være dækket op i for-
samlingshuset til fællesspisning, og det er 
også her, man tager sin eventuelle hjem-
melavede hatte på, eller hvad man nu har. 
Der er mange, der er ret kreative. Der var 
engang en, der kom med en hel camping-
plads på hovedet.

Menuen består af følgende:

Gl. skinke/oksefilet
flødekartofler

salat m.m. dressing/flûtes
bagt mos og whisky sauce

Dessert består af islagkage

Husk selv at medbring jeres drikkevarer.
Efter spisningen vil der være præmie til 
de sjoveste hatte, blandt både damer og 
herre. Derefter vil der dans til midnat.

Søndag tager vi måske en rask travetur, 
inden vi har standerstrygning kl. 11.30.
 
Alt dette får du for kun:
Pr. næse   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 200,- 
Børn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr.  75,-
El pr. døgn – kun til lys og lader.  kr.  10,-
Ved evt. bowling skal der betales 
ekstra pr. næse  .  .  .  .  .  .  .ca. kr.  50,-

På Gensyn til hattefesten!
 
Kørevejledning: Vej 184 mod syd ca. 3 km 
til Lind, ved SuperBest køres mod Nr. Kol-
lund, for enden af vejen drejes til højre, når 
vejen deler sig hold da til venstre, så er I 
på Stokkildhovedvej, og så er det kun at 
finde nr. 3.

Sidste tilmelding den 31. januar
 
DCK 750 DCK 2638
Ruth & Jacob Ilse & Erik Frank 
Kjærsgaard 
Tlf. 2890 4288 Tlf. 9712 6597
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Stævnegebyr og 
lokaleleje pr. vogn  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 75,-
Dagens menu pr. deltager   .  .  .  . kr. 75,-
Børn under 12 år.  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 40,-
Overnatning afregnes selv med camping-
pladsen til klubpris.

Plads til max. 20 vogne!
Sidste tilmelding den 27. januar 2010.

Tilmelding via nettet efter “først til mølle 
princippet”.

Man er først tilmeldt, når betaling er re-
gistreret på konto: 2267-3493192069. 
Husk stævnenavn (Mænd og mad) og DCK 
nummer.

Vel mødt
DCK 2089 Karin & John
DCK 3280 Birgit & Peter

Så skal vi atter til Feddet og dens dejlige 
natur.

Kreds Sjælland inviterer til en god gang 
Skipperlabskovs med rødbeder og lagkager 
til dessert. Det hele krydrer vi med well-
ness og Dansk Melodi Grandprix 2010.

Selvfølgelig er det mændene, der står for 
madlavningen også dem, der normalt ikke 
laver mad, kan deltage.

Mens mændene sveder over gryderne, 
vil to wellness konsulenter hygge om da-
merne med sundhed og forkælelse. En 
wellness eftermiddag hvor du rigtig får ple-
jet dine fødder, dine hænder og dit ansigt 
med h.h.v. fodbad, håndkur, og ansigtsbe-
handling med fugt- eller opstrammende 
masker. Herefter vil der være mulighed for, 
at investerer i disse wellness produkter.

Mens vi spiser, nyder vi det Danske Me-
lodi Grandprix, og laver vores egen lille af-
stemningskonkurrence med præmie til den 
dygtigste.

Datoen for dette dejlige stævne er 5.-7.
februar 2010.

Egne drikkevarer medbringes. 
Morgenbrød lørdag og søndag.

Albertinelund Camping

736
★★★ 

&

v/Grethe & Ivan Mehlsen 
Albertinelund 3, DK-8585 Glesborg 
Tlf. (+45) 86 38 62 33
Fax. (+45) 86 38 65 62 
www.albertinelund.dk
albertinelund@mail.tele.dk

1/1 - 31/12 ( 1/10 - 31/3)

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

“MÆND” - MAD OG “MÆND” - MAD OG 
SKØNNE KVINDERSKØNNE KVINDER
Den 5.-7. februar
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DCK’s fællescamping vil igen i år blive 
forestået af Henning Hansen, som sørger 
for placeringen i et positivt samarbejde 
med lejrcheferne.

Åbningstider:
Fredag den 26 februar  .  .  .  11:00-18:00
Lørdag den 27. februar.  .  .  10:00-18:00
Søndag den 28. februar  .  .  10:00-17:00

Prisen:
Fredag til søndag   .  .  .  .  .  .  .  kr. 525,-
Ved ankomst torsdag koster 
det ekstra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 125,-

Festaften lørdag:
Der vil i lighed med de tidligere år blive af-
holdt festaften lørdag, hvilket vil blive nær-
mere omtalt i næste nummer af Appendix.

Tilmelding:
Der vil være bindende tilmelding senest 
den 19. februar 2010, med forudbetaling 
på konto 2267 – 8471240584, med oplys-
ning  om DCK nummer og antal deltagere.

Bindende tilmelding til:
DCK 1645 Lillian & Henning Hansen

Tlf. 4054 3587

26. - 28. februar 2010

I lighed med tidligere år arrangerer Dansk 
Caravan Klub “fælles” vintercamping på 
Messecampen i forbindelse med Ferie for 
Alle 2010 i Herning. 

Campingsæsonen starter for mange tra-
ditionen tro under Ferie for Alle, hvor man 
ikke har mulighed for på bare en enkelt dag 
at gennemse de otte “vigtige” haller, så 
derfor er Vintercamping endnu engang åb-
net. 

Hvis drømmerejsen foregår på fire hjul, 
så er Ferie for Alle en vigtig brik i planlæg-
ningen af din næste tur. Messens camping-
udstilling er Danmarks største med intet 
mindre end otte store haller fyldt med ud-
styr og destinationer, hvor du kan finde føl-
gende:

•  Danske og udenlandske camping-
pladser  

• Tilbehør og serviceydelser
• Campingvogne
• Autocampere
• Teltvogne
• Fortelte
• Telte
• Rejsedestinationer

På udstillingen vil der være masser af akti-
viteter, foredrag, tilbud, nyheder og konkur-
rencer med muligheder for at vinde mange 
fine præmier, indhente gode tilbud og få en 
oplevelse ud over det sædvanlige.
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KOM TILKOM TIL  
ØLØLSMAGNING ISMAGNING I  ØLGODGOD
Den 12.-14. marts på Ølgod Camping

I forbindelse med kredsgeneralforsam-
lingen afholdes der ministævne på Ølgod 
Camping, 12.-14. marts. Campingpladsen 
ligger ved siden af Ølgod hallen. 

Der vil være standerhejsning den 12. 
marts kl. 19.30, derefter Happy Hour og kl. 
20.30 er der rundvisning på Ølgod Bryghus, 
der ligger ca. 600 meter fra campingplad-

sen. Rundvisningen er gratis, men vil man 
smage, skal øllet købes, 12 ½ cl. af alle 4 
slags koster 50,- kr. eller hvad man ønsker.

Der er mulighed for en tur i svømmehal-
len lørdag formiddag (gratis), så folk er fri-
ske til generalforsamlingen senere.

Overnatningspris:
Pr. døgn inkl. strøm   .  .  .  .  .  .  kr. 110,-
afregnes med pladsen.

Lørdag aften er der fest i hallen kl. 18.30.

Festmenu:
Varmrøget ørred på salatbund

Jægersteg 
m/Waldorfsalat, kartofler og skysovs

Pris pr. pers.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 120,-

Drikkevarer skal købes i hallen:
1 fl. vin   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 120,-
Øl .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr.  20,-
Vand.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr.  15,-
1 kande kaffe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr.  30,- 

Efter middagen vil der være mulighed for 
en sving om. Tilmelding senest den 5. 
marts 2010 til:

Jørn Jakobsen eller Helge Poulsen
Tlf. 4831 8867  Tlf. 8692 8134
Tlf. 21444301   Tlf. 5357 1542
true@jakobsen.mail.dk helge.poulsen@
  mail.tele.dk   

eller www.dck.dk

Middagen bedes indbetalt på: reg.nr. 
2267, kontonr. 6273528944 senest den 
5. marts 2010.

Med venlig hilsen
Kreds Jyllands bestyrelse

MINITRÆF VED KREDS JYLLANDS GENERALFORSAMLING
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Med næsten 150.000 indregistrerede 
campingvogne i Danmark og en tendens, 
der går i retning af, at campingvognen skal 
bruges hele året, ser vinteren 2009-2010 
ud til at blive den hidtil største sæson for 
vintercamping.

“Vintercamping er ved at være trendy. Vi 
har i det sidste årti oplevet en eksplosiv 
udvikling i branchen. Producenterne af 
campingvogne har til stadighed udviklet 
modellerne, så de i dag er fuldt egnede til 
vinterbrug, og det benytter flere og flere 
campister sig af”, siger formanden for 
Camping Branchen, Torben Hansen. Og 
han fortsætter:

“Samtidigt har campingpladserne både 
herhjemme og i udlandet investeret store 
summer i komfortable, opvarmede facilite-
ter. Stadigt flere campingpladser holder 
vinteråbent til glæde for alle campister, 
som elsker naturen og de skiftende årsti-
der. Der er da ikke noget bedre end hygge 
og fællesskab i en varm campingvogn med 
børn eller børnebørn omgivet af pragtfuld 
natur”.

Når det gælder turen til sneens aktivite-
ter, slår Torben Hansen en pæl igennem 
manges frygt for vejrlig og fremkommelig-
hed på de europæiske veje.

“Det er uhyre sjældent, at man ikke kan 
komme frem til skisportsstederne. Myndig-

hederne i både syd og nord har store inte-
resser i at holde vejene farbare, og servi-
cen er i top. Så, skulle uheldet være ude, 
er hjælpen altid nær”, siger Torben Han-
sen.

“Generelt kan man sige, at nutidens 
campingvogne er byggede til at klare vinter-
vejret herhjemme med optimal komfort. 
Gælder det skiferien under mere ekstreme 
forhold, kan det være en god idé eventuelt 
at vinteroptimere vognen. Forhandlerne har 
netop nu mange gode tilbud på vinterpak-
ker, som med en lille investering kan yde 
den ypperste komfort på vinterturene ek-
sempelvis i form af et bedre varmeanlæg 
samt ekstra varmeslanger og dysser for en 
bedre varmefordeling i campingvognen”.

Torben Hansen peger også på, at man 
anskaffer sig et vinterfortelt, hvis vinter-
camping skal afprøves for første gang. Et 
almindeligt fortelt egner sig ikke til vinter-
campering. De fleste vælger et lille fortelt, 
der fungerer som vindfang, hvor sko, over-
tøj, eventuelt et lille bord og et par stole 
kan stå. Et lille vinterfortelt er hurtigt op-
varmet med en gasvarmer, så man kan 
sidde og nyde morgenkaffen, mens man 
betragter vinterlandskabet udenfor.

Set på campingbranchen.dk

Vintercamping 
er ved at være trendy

For en lille investering kan det være en 
god ide at vinteroptimere campingvog-
nen, hvis man tager sydpå i vinterferien.
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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

Dejlig naturplads kun 700 m fra havet

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

Samarbejdsplads 15%

Vidste du at...?
..  det er umuligt at slikke sig på sin egen 

albue.
..  en krokodille kan ikke stikke tungen 

ud.
..  en rejes hjerte er i dens hoved.
..  folk siger “prosit”, når du nyser, fordi 

når du nyser, så stopper dit hjerte i et 
brøkdel af et sekund.

..  det er fysisk umuligt for en gris at kigge 
op i himlen.

..  i gennemsnit så vil et menneske have 
sex 3.000 gange og tilbringe 2½ uge 
med at kysse i løbet af et liv.

..  mere end 50% af alle mennesker i hele 
verden har aldrig foretaget eller modta-
get en telefonopringning.

..  rotter og heste kan ikke kaste op.

..  mere end 50% af alle de, der læser 
dette, vil prøve at slikke sig på albuen.
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NYHEDNYHED til den nye 2010 sæson: 

KABE har udviklet et helt nyt

gulvvarmesystem!gulvvarmesystem!
Det var allerede i 1987, at KABE som før-
ste campingvognsfabrikant begyndte at ud-
styre sine campingvogne med gulvvarme. 
Nu er det tid for generation to af KABEs 
Automatiske Gulvvarme System (AGS) – ny-
heden kaldes AGS II. Den største forskel 
er, at de to rør-føringer, som tidligere blev 
anvendt, nu er erstattet af fire, hvilket gi-
ver en bedre og mere jævn varmefordeling. 
Varmefordelingspladen gør desuden, at 
hele gulvet bliver opvarmet. Systemet er 
standard i alle KABEs campingvogne og 
autocampere i 2010.

I Royal- og Haciendavognene, ligesom i 
Travel Master Royal 880, anvendes et 

KABE er Danmarks mest solgte helårsvogn.

endnu mere sofistikeret system, kaldet 
AGS II Pro. Her styres cirkulationen i gulvet 
af en separat pumpe, hvilket gør, at man 
kan have gulvvarmen i gang alene, og en 
shuntventil regulerer temperaturen på det 
vand, som cirkulerer i gulvet. Dette system, 
der er patentsøgt, giver derfor samme høje 
komfort som et gulvvarmesystem i boliger. 
AGS II Pro kan selvfølgelig købes som eks-
traudstyr til alle øvrige KABE campingvogne 
og autocampere af årgang 2010.

Find den lokale KABE forhandler på:
www.kabe.dk

Fire rørføringer i stedet for to giver en jævn varme-
fordeling i gulvet. I AGS II Pro anvendes en separat 
cirkulationspumpe, og en shuntventil regulerer gulv-
temperaturen.
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GODT NYTÅRGODT NYTÅR
Kreds Fyn ønsker alle en glædelig jul og et 
godt og lykkebringende nytår.

Jeg vil bede de medlemmer, der har sam-
let 50 point eller mere, om at indsende bø-
ger eller point til mig inden 12. januar og 
ønsket om, hvor mange pins I vil have.

Adresse, e-mail og tlf. nr. står bag i AP-
PEN-DIX.

 
DCK 2983 Fl. Wænnerstrøm

Kredsformand Fyn

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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Under klimatopmødet i København var der 
masser af turister, ngo’ere og mødedelta-
gere i byen.

De mest klimabevidste af disse må være 
de mange, der bl.a. søgte til DCU Absalon 
Copenhagen Camp i Rødovre.

Der var gæster fra så eksotiske lande 
som Nepal og Sri Lanka. Det er aldrig sket 
før, at så mange nationaliteter har besøgt 
campingpladsen plads på samme tid, siger 
campingvært Tina Hansen.

Dele af klimatopmødets mange delta-
gere bor i de mange hytter på campingplad-
sen, og adskillige europæiske gæster er 
ankommet i autocampere eller med cam-
pingvogn på krogen.

Red.

Mange deltagere i 

KLIMATOPMØDET
var campister!
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Sætternisse har været på besøg, idet vort 
stævne ved en fejl, ikke kom med på hu-
skelisten i sidste blad.

Derfor en kort beskrivelse af, hvad der 
skal foregå på ovennævnte træf.

Vilsted sø ligger ca. 8 km syd for Løgstør. 
Søen er 25 km i omkreds og har et rigt 
fugle- og dyreliv. Fredag forsøger vi at få en 
indfødt til at komme og fortælle historien 

om den genskabte sø, som har været af-
vandet i mere end 100 år.

Lørdag cykler vi rundt om søen, hvilket 
bliver noget af en naturoplevelse!

Vi skal bo lige ned til søen ved et klub-
hus, hvor der er shelter og bålplads, så 
glæd jer.

DCK 2560 Wagn og Anni Tornbo

FOROMTALE:

Cykel/naturstævne rundt om 

VILSTED SØ
den 4. til 6. juni 2010
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 Rabatkupon
Mod aflevering af denne kupon gives  
kr. 25 rabat på entreprisen (som er kr. 85)

Rabatten gælder kun fredag d. 29/1 
(kl. 10–18) og kan ikke kombineres  
med andre rabatter.

ferie i bella29.-31. januar 2010ferieibella.dkK
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Find nærmeste forhandler
www.caravanringen.dk

www.kabe.dk

E L S K E R  A L L E  Å R S T I D E R

Nyhed 2010 - KUN HOS KABE:

Nyt fantastisk 
gulvvarme-system.
Giver samme høje komfort som i boliger.

De tidligere 2 rør-strenge er nu blevet erstattet af 4
rør-strenge, hvilket  giver en bedre og mere jævn 
varmefordeling. 

Varmefordelingspladerne gør desuden, at hele gulvet
bliver opvarmet.

Gulvvarme-cirkulationen styres af en separat pumpe,
hvilket gør, at man kan nøjes med at have gulvvarmen
tændt, og en shuntventil regulerer temperaturen på
det vand, som cirkulerer i gulvet. AGS II Pro giver derfor
samme høje komfort som et gulvvarmesystem i boliger.

Standard i alle Royal-modeller. 
(Tilvalg i Ædelstensmodellerne.)

- vi bestræber os lidt mere



CARAVAN MOVER
POWRMOVER NEXT-GENERATION

Powrwheel Danmark ,Tinghøjvej 5, 3650 Ølstykke, Tlf: +45 47 10 12 65 Info@powrwheel.dk 
www.powrwheel.dk

5 ÅRS
GARANTI

& EUROPA

SERVICE

Køb den 

direkte eller hos 

vores forhandlere!

• Parker med et let 
 tryk på knappen! 

• Blødstart

9.800.-Pris fra

• TÜV & ISO Godkendt

• Bluebox FM 
 styresystem

• Nem betjening

• Enorm trækkraft: 
 870NM fra HVER motor!

• Elektrisk eller manuel 
 tilkobling 
  • Til enkelt og dobbeltaksel

KOM OG MØD OS HER:
• Ferie 2010 i Bella Centret 

• Camping 2010 i Aalborg 

• Ferie for alle 2010 i Herning

HUSK VORES MOVER-DAG 
den 13. og 14. Marts 2010
på adressen: Tinghøjvej 5
i Ølstykke!  Velkommen!

Familie og børnevenlig, tæt ved fin 
sandstrand Specialpriser for  

pensionister i vinterhalvåret Åbent hele året 
med Bar- & Restau rant 

Udlejning af mobilhome, luksushuse og 
hytter Camping op til 100 m2  

– el, vand og kloak God mellemsta-
tion for et længere rejse mål Trådløs 

internet Indendørs svømmepøl Rekvirer 
gratis farvebrochure.

Skriv, ring eller fax til: 
Apdo.Correos 226 - E 43700 El Vendrell - Tarragona, 

Spanien. 
Tlf./fax fra DK: (0034)-977-66 27 61. 

Gerne aften – taler dansk 
E-mail: kamma.vang@telefonica.net www.vilanovapark.es 

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

Besøg denne dejlige  
fire-stjernet ferieplads. 

Garraf Bjergkæden sikrer et 
mildt klima året rundt. 

STEDERSTEDER  man man isærisær  
KONTROLLERERKONTROLLERER  

forfor  FUGTFUGT

Her er vist nogle meget vigtige focuspunkter 
på en campingvogn, når talen falder på fugt.

Er der emner, medlemmerne ønsker be-
lyst, kan henvendelse ske til: pehejlstrup@
mail.dk

Med venlig hilsen Poul Erik Hejlstrup
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Tv, internet
magasin &

events

CAMPINGVOGNE REJSEBESKRIVELSER TELTVOGNE TELTE

Tv, internet
magasin &

events

FORTELTE UDSTYR AUTOCAMPERE CAMPINGPLADSER

campingferiecampingferiewww
dk

ARKITEKTUR PÅ HJUL

Model 460 TL - med enkeltsenge
Kampagnepris kr. 156.900.-
SPAR 18.200,-

MODEL 560 TK - med fransk 
dobbeltseng og etagesenge
Kampagnepris kr. 176.900,-
SPAR 19.100,-

MODEL 465 TS - med fransk dobeltseng
Kampagnepris kr. 164.500,-
SPAR 18.600,-

SPAR
18.200

SPAR
18.600

SPAR
19.100

- vi bestræber os lidt mere

Find nærmeste forhandler
www.caravanringen.dk

Spar mindst

kr. 18.200,-

www.buerstner.dk

Når du vælger den nye Belcanto, får du én af de smukkeste campingvogne over hovedet. 
Og når du vælger en af de tre kampagne modeller, får du oven i købet en rasende 
mas se ekstraudstyr til næsten ingen penge. 

Vælg mellem dobbeltseng, enkeltsenge eller den suveræne familievogn med etagesenge.

KAMPAGNETILBUD

SET I CC’S MEDLEMSBLAD

Tack för träffen i Wien!
Ett stort tack til Dansk Caravan Club, Gö-
ran och Irene, CC 8888, och alla andra från 
Danmark, Norge och Sverige som ställde 
upp och gjorde höstträffen I Wien till en 
oförglömlig upplevelse.

Mycket väl arrangerat!
Tack även til våra treliga reskamrater på 

vägen ner genom Europa. Det blev många 
mysiga stop på campingplatser längs vägen.

CC 8488 Sissel och 
Jan-Ove Norberg



Hos Hinshøj Caravan i Midtjylland som i 
dag er et helt topmoderne campingcenter, 
med nyvognforhandling af en bred vifte af 
markedets mærker, har der for mange år 
siden været produktion af en campingvogn 
af mærket Hinshøj.

Igennem mange år har netop en af firma-
ets egne vogne været brugt som bl.a. pøl-
sevogn i forbindelse med forskellige arran-

gementer, bl.a. de mange tilbagevendende 
Åbent Hus arrangementer der finder sted i 
årets løb.

Tidens tand har gjort, at den “gamle pøl-
sevogn” efterhånden trænger til en kærlig 
hånd, så efter reparation af en del råd og 
en stor del pladearbejde, hvor pladerne vil 
blive skiftet til de glatte plader, vil vognen 
komme til at fremstå som “ny”.

Fra udslidtFra udslidt  PØLSEVOGN PØLSEVOGN tiltil BEBOELSE  – et større project

Højre side skal sættes på vognen. Dette er ikke 
nogen nem sag for en garvet mekaniker som vores 
elev Christoffer.
Hans evner bliver virkelig sat på prøve i denne tid.

Så er turen kommet til at sætte højre side på vog-
nen. Tre mand klarer dette uden de store proble-
mer. Til oplysning så vejer en side som denne ca. 
18-20 kg.
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Jan Henneberg Mikkelsen fortæller, at 
deres 2. års elev Christoffer vil forestå 
dette projekt.

Vognen bliver skilt ad, og den vil blive 
isoleret, en luksus der var valgt fra oprinde-
lig, da det ville have kostet yderligere ca. 
kr. 900, - fra ny af. 

Vognen er oprindelig fra slutningen af 
60’erne, hvorfor det også har været nød-

vendigt at udskifte en del af træskelettet i 
den bærende konstruktion. 

Som det fremgår af billederne i dette 
nummer af Appen-Dix har det været og er 
stadig et ganske omfattende projekt, som 
også vil komme til at gå henover vinteren. 

Appen-Dix vil følge op på renoveringen.

Red.

Fra udslidt PØLSEVOGN til BEBOELSEBEBOELSE  ––  et større projectet større project

Så klippes den fine nye plade, så man 
kan komme ind i vognen.

Her ses den færdige side samt bagende efter de 
nye plader er færdig monteret.

Nye fælge skal der jo også 
til, så den ligner den “rigtige 
vare fra 1969.

Så er tiden kommet til at sætte alu lister på vognen. 
Den gamle orginale bagrude er nu også monteret.
Taget er malet, så det også ser nyt ud.

Så fik vi den “gamle” dør monteret igen 
efter lidt rep efter råd i bunden!
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Så er det vinter efter kalenderen, men 
ikke helt efter temperaturen. Men det er 
tid for en masse ekstra vitaminer og mine-
raler. Her er nogle gode vitaminbomber.
 
GRØNTSAGSDRINK
2 personer
2 ½ dl gulerodssaft eller juice
4  modne tomater, flåede og uden kerner 

og sten
1 spsk citronsaft
2 stilke bladselleri i skiver
1 lille romainesalat
1 fed hvidløg
1 ½ dl hakket persille
1 tsk karry
1 ½ dl vand
2 stilke bladselleri til pynt
 
Blend alt det flydende først og tilsæt én 
ting af gangen derefter. Anret i høje glas og 
stik blegsellerien i til sidst.
 
CITRONTE MED KANEL
4 ½ dl vand
4 hele nelliker
1 lille stykke kanel
2 tebreve
3 spsk. citronsaft
1-2 spsk rørsukker
friske citronskiver til pynt
 
Kom vand nelliker og kanel i en gryde og 
kog det op. Kom tebrevene i og lad det 
trække i ca. 5 min. og tag brevene op.

Rør sukker og citronsaft i efter behag.
Varm det langsomt op – det må ikke koge. 
Filtrer teen og hæld i ildfaste glas og pynt 
med citronskiver på kanten af glasset.

INGEFÆRDRIK KOLD/VARM
2 ½ dl gulerodssaft eller juice
4 modne tomater uden skind og kerner
1 spsk. citronsaft
1 ½ dl grofthakket persille
1 spsk. fintrevet ingefær
1 ½ dl vand
 
Blend det hele sammen. Hvis kold: Kom 
isterninger i og server med en persillekvist 
i toppen af glasset.

Hvis varm: Det hele varmes i en gryde, 
må ikke koge. Smag evt. til med mere inge-
fær – skal være lidt hot.

Server med persille på toppen.

KøkkenHJØRNETHJØRNET
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Du kan lave rullepølse meget bedre og 
billigere.
 
RÅD OG TIPS
Bruger du køkkenrulle? Nej du bruger køk-
kenpapir, ikke?

Køkkenrullen er lidt svær at tørre de små 
om munden med.(:-)
 

God appetit ønsker 966 Wini
Mail: torben.wini@gmail.com

Julen er nu forhåbentlig godt overstået, 
og det er næsten ikke til at holde ud at 
tænke på mad, men prøv alligevel at koge 
din egen rullepølse, det er nemmere end 
du tror.
 
RULLEPØLSE
1 rullepølseslag, bestilles hos Føtex
nelliker
allehånde
peber
salt
2 hakkede løg
rullepølsesnor 
– Føtex har det ved plastikposerne, alm. 
hvid bomuldssnor kan anvendes
 
Bred slaget ud på bordet og kom salt, pe-
ber, allehånde og nelliker på. Drys et godt 
lag på og derefter det hakkede løg.

Rul nu slaget stramt sammen, læg sno-
ren om på den lange ende en gang og der-
efter rundt hele pølsen igennem. 

Kom den i en gryde dækket af vand og 
lidt flere krydderier og evt. resten af de hak-
kede løg. Kog pølsen i 1 time og 45 min.

Har du ikke rullepølsepresse, gør såle-
des: Tag et fad med flad bund og læg pøl-
sen i. Tag nu et andet fad, mindre, men 
også med flad bund og sæt oven på. Dette 
fad skal være fyldt med koldt vand. Sæt det 
hele et koldt sted, og når pølsen er gen-
nemkold, tages den op og skæres i skiver.

Gemmer du pølsen i fryseren, skal du 
komme ekstra meget krydderi i, da fryse-
ren dæmper smagen.

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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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
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Dansk Camping Interiør • Læsøvej 5 • 8800 Viborg
Tlf. 86 62 26 44 • Mobil 30 63 56 48

campinginterior@fiberpost.dk • www.campinterior.dk
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Specialsyede sengetæpper

36



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

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

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

For deltagere på FICC, Ipswich tilbyder 
DFDS følgende rabatter. 

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

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

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

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

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

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

Tel. 0340 - 69 09 00 
www.stenaline.se/avtalskun
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2022202
HUSKE LISTEN

KREDS SJÆLLAND:
Formand:  Leif Hansson

2670 Greve

Tlf. 2672 1901

e-mail: sjaelland@dck.dk.

2010

29.01 - 31.01 ................................ Ferie i Bella

05.02 . 07.02...........“Mænd” og mad stævne, 

Top Camp Feddet

12.03 - 14.03 ...............Kredsgeneralforsamling

16.04 - 18.04 ..........................................O-løb

12.05 - 16.05 ...........................Forårsmanøvre, 

Frederiksværk havn

03.09 - 05.09 .............................Fugleskydning

01.10 - 03.10 ............................. Bankostævne

05.11 - 07.11 ............ Manøvrestævne, Tisvilde

26.11 - 28.11 .................................Julestævne

LANDSSTÆVNER OG 
UDLANDSTURE
2010

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

21.05 - 24.05 ............D. T. Pinsetræf, Tyskland

11.06 - 18.06 .............. Forrally FICC i Kroatien

18.06 - 20.06 ............... Kieler Wocke D.T., Kiel

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

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

11.09 - 18.09 ....................... Nordisk høsttræf

05.11 - 07.11 ..........Stiftungfest  D.T., Nordtoft

KREDS FYN:

Formand:  Flemming Wænnerstrøm

Lyøvænget 68, 5500 Middelfart

e-mail: fyn@dck.dk

Tlf. 6441 4468/2081 9468

2010

12.02 - 14.02 ........Kredsgeneralforsamling Fyn 

31.03 - 04.04 ........................... Lang Påsketur

09.04 - 11.04 .............Manøvrestævne Odense

13.05 - 16.05 ............. Kr. Himmelfartsstævne, 

Ristinge Langeland og Langelandsfortet

04.06 - 06.06 ...........................Fugle skydning

06.08 - 08.08 .......................Petanquestævne,

 Syltemae Camping v. Skerninge

26.11 - 28.11 ................................Julestævne

R
eb

ild
 Bakker – Rold Skov – åben hele året!

tlf. 9839 1110
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10101010
KREDS JYLLAND:
Formand:  Jørn Jacobsen

Truevej 23, True, 9550 Mariager

Tlf. 4831 8867 eller 2144 4301 

e-mail: jylland@dck.dk

2010

29.01 - 31.01  ........... Bowlingstævne, Kolding

05.02 - 07.02 ................Hattefest, Nr. Kollund

26.02 - 14.02 ................ Ferie for alle, Herning

12.03 - 14.03 ............................... Ministævne

12.03 - 14.03 ... Kredsgeneralforsamling, Ølgod

16.04 - 18.04 ....................... O-løb, Midtjylland

12.05 - 16.05 .....Kr. Himmelfartsstævne, Tolne

21.05 - 24.05 ..... DNS 40 Års jubilæum, Sindal

21.05 - 24.05 ................. Fiskestævne, Lundby

28.05 - 30.05 .........Bondegårdstræf, Fjerritslev

04.06 - 06.06 ............ Cykelstævne, Vilsted sø

13.08 - 15.08 ............................Fugleskydning

27.08 - 29.08 .....................Manøvre/Høstfest, 

Hessellund/Karup

03.09 - 05.09 ...................Dragefestival, Rømø

10.09 - 12.09 ............... Halmfyrstræf, Solbjerg

01.10 - 03.10 ...................... Safaritræf, Struer

08.10 - 10.10 .......... “Gefechtstand”, Silkeborg

16.10 - 23.10 ..................... Lang Efterårstur??

05.11 - 07.11 .................................. Ståbanko

03.12 - 05.12 ...............................Julestævne, 

Hesselhus/Silkeborg

10.12 - 12.12. ........... Julefrokost, Kristianshåb

SKAMSTRUP:
 Grydebjergvej 32, Skamstrup

 4440 Mørkøv 

 e-mail: skamstrup@dck.dk

2010

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

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

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

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

De med fed markerede stævner kan læses på 

www.dck.dk 
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snowboy lux

VINTERTELT I LUKSUSKLASSEN
· Vintertelt i topklasse
·  Polyester/PVC (rengøringsvenligt)
· Dør i begge gavle
· Udluftning med lynlåslukke
· Stærk stangkonstruktion

Flere og flere opdager, at vinter-
camping er en rigtig dejlig ferieform 
– måske den bedste. Men det stiller 
også store krav til det udstyr, man 
medbringer.

Kraftige materialer, en speciel tag-
hældning for minimal sneophobning 
samt ekstra bred, udvendig lækant, 
et stærkt stålstel, fleksibel pløkning 
og vinduesfolie, som kan tåle eks-
treme frostgrader gør, at Isabellas 
vinterfortelt Snowboy Lux står distan-
cen – selv i en kraftig snestorm.

Den specielle taghældning gør, 
at sne lettere glider af. Man 
undgår derved den hårde be-
lastning på konstruktionen, som 
store mængder sne kan være.

Isabella A/S · Isabellahøj 3 · 7100 Vejle
For henvisning til nærmeste forhaandler: 
tlf. 75 82 07 55 · info@isabella.net · www.isabella.net
Medlem af Camping Branchen.

• Bundmål: 240 x 180 cm

• Stativ: Zinox stålrør

Den ekstra brede, udvendige lækant 
er perfekt til snerige områder. Sneen 
lægger sig på græskanten og lukker 
derved af for træk ind til teltet.




