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FORSIDEBILLEDE:  Byaasgaard Camping

Efter en vinter der varede lidt 
længere, end vi normalt ople-
ver, er der endelig plus på ter-
mometeret. Vi skal ud på ople-
velsernes ruter, men inden vi 
begiver os afsted bør vi måske 
nok lige få efterset vores kø-
rende materiel, som har været 
på en hård prøve denne vinter, 
i en klub – for folk på farten 
hele året.

Et nyt år er godt i gang, med en bred vifte af tilbud 
til vores mange medlemmer, men intet kommer af 
intet, der er blevet lagt et stort forarbejde i de enkelte 
træf. Der er meget arbejde i en klub, der skal udføres 
for, at der kan komme en helhed ud af klubben, som 
alle kan nyde godt af.

I det(de) kommende år er det bydende nødven-
digt, at der kommer mange medlemmer frem af bu-
sken, der er parate til at påtage sig nogle opgaver for 
klubben, dette være sig store som små og alle er lige 
nødvendige. 

En af de ganske store opgaver i det indeværende 
år er afviklingen af NCT 2011, en stor opgave som 
DCK har påtaget sig, af grunde som beskrevet kort 
på næste side. En orientering omkring DCK’s plud-
selige overtagelse af dette arrangement, vil blive gi-
vet i forbindelse med Landsgeneralforsamlingen.

Hvis vi skal opretholde udgivelsen af Appendix, og 
det er ikke kun af økonomiske grunde, men også på 
det arbejdesmæssige plan, så skal der findes en ny 
løsning, den nuværende situation er ikke fremtids-
holdbar.

På klubpladsen i Skamstrup vil der i det kom-
mende år også ske forandringer, bl.a. omkring tilkør-
selsforholdene, hvor en helt ny vej vil blive etableret 
snarest, da den endelige aftale omkring pladsen sy-
nes ved at falde endelig på plads.

Snart skal klubben have afholdt det årlige Lands-
stævne, hvor medlemmerne fra de tre kredse vil 
have/få muligheden for at dyste måske lidt indbyr-
des, i det af kreds Sjælland arrangerede lands-
stævne, ligesom der ved Landsgeneralforsamlingen 
er mulighed for en dyst om nogle af pladserne i 
landsstyrelsen.

Min opfordring skal derfor lyde til medlemmerne, 
at de skal møde frem og være med i processen for at 
gøre deres indflydelse gældende.

DANSK CARAVAN KLUB – for folk på farten 
– hele året

Med venlig campinghilsen
Børge Jensen, landsformand 

SÅ KOM FORÅRET...
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Fyn således, at vi roterer Danmark rundt, lige-
som det var reglen, da DCK tidligere var alene 
om at arrangere NCT i Danmark.

Landsstyrelsen er af den klare overbevis-
ning, at Dansk Caravan Klub’s medlemmer 
besidder den klubånd, der skal til for at afvikle 
et sådan arrangement. 

Landsstyrelsens opfordring og ønske er, at 
vi står sammen om dette arrangement, som vi 
iøvrigt så ofte før har gjort, og dermed viser, at 
vi kan gøre det igen, dette vores størrelse ta-
get i betragtning. Hvem husker ikke Tønder i 
’99.

DCK skal bruge mange hænder og dermed 
mange hjælpere, og det er dejligt at registrere 
den positive stemning, der allerede mærkes 
blandt de af vores medlemmer, der allerede 
har fået opfordringen om at hjælpe. 

Husk på – at dem der har evnen også har 
pligten – DCK’s medlemmer.

Der vil komme mere omkring NCT 2011 ved 
Landsstævnet i Bededagsferien og på hjem-
mesiden www.dck.dk

Landssekretæren

Hvorfor nu det ???
Ved januarmødet i NCR i Malmø besluttede 
DCU’s landsformand Bjarne Jensen pludse-
lig  at forlade mødet i vrede og efterfølgende 
melde DCU ud af det Nordiske samarbejde 
(NCR).

Denne beslutning fik som konsekvens, at 
DCU ikke kan og skal afholde NCT i 2011, lige-
som DCU’s medlemmer fremadrettet ikke kan 
deltage i et NCT arrangement alene med et 
DCU medlemskab. DCK besluttede herefter 
med nok kortest mulige varsel, at overtage ar-
rangementet i 2011.

Dette har som umiddelbar konsekvens, at 
DCK er tilbage i den “gamle” ordning med 
NCT i Danmark hver 4. år og med DCK alene 
som arrangør, når arrangementet foregår i 
Danmark, hvilket er ligesom før DCU kom med 
i det nordiske samarbejde, hvor DCU kun har 
været med i en kortere årrække på ca. 20 år.

I skrivende stund arbejder landsstyrelsen 
intenst på, at finde et egnet område, som kan 
danne grundlag for, at deltagerne får en god 
oplevelse i NCT ånd. Stedet kunne være på 

NCT 2011 i DCK REGI

Nordisk Camping Træf 2010 i Sverige 
Landsstyrelsen skal på det kraftigste op-
fordre alle de medlemmer, der har 
muligheden for at deltage i dette ar-
rangement om at tilmelde sig, da vi 
skal op for i fællesskab at “sælge” 
NCT 2011, som pludselig er blevet 
et DCK arrangement.

Tiden for sidste tilmelding til dette arrange-
ment nærmer sig hastigt, ligesom pladserne 

begynder at være begrænsede – med 
en tilmeldingsfrist den 1. maj 2010. 
Eventuel tilmelding kan ske gennem 
DCK, hvorefter det vil være gebyrfrit. 
På gensyn i Sverige.

Tonni Hansen, landssekretær
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PROGRAM
Torsdag den 29. april: Ankomst efter kl. 
16.00 (skal overholdes).

Fredag den 30. april fra kl. 8.00-9.00: 
Morgenmad i hallen.

Kl. 10:00: Åbning af Landsstævne 2010.

Afvikling af landsdelskonkurrencer i:
Billard
Dart
Bordtennis
“Menneske” bordfodbold
Slå søm i træstamme

Udstilling af de nye Skodamodeller og årets 
campingvogn.

Kl. 18.30: Spisning af forudbestilt mad.
Kl. 20.00: Der er åbent for alle.

Lørdag den 1. maj fra kl. 8.00-9.00: 
Morgenmad i hallen.
Kl. 10.00: Generalforsamling.
Der er mulighed for pasning af børn under ge-
neralforsamlingen.
Film, bordfodbold og alm. hygge.
Udstilling af de nye Skodamodeller og årets 
campingvogn.
Kl. 14.00 og kl. 15.30: Vi skal se film “Cam-
ping”.
Kl. 18.30: Middag med musik og dans.
Kl. 21.00: Adgang for de medlemmer, der 
ikke spiser med.
Kl. 24.00: Natmad.

Søndag den 2. maj kl. 10.00: Afslutning af 
Landsstævne 2010.

20060522

10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

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

LANDSSTÆVNELANDSSTÆVNE og LANDSGENERALFORSAMLING LANDKlubbens

Samarbejdsplads – 15% rabat 

Åbent 1. april - 3. oktober 2010
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Det er nu blevet muligt at fravælge maden med 
et nedslag i prisen på kr. 300,- pr. enhed. En 
enhed består af to personer. 

Børn under 14 år, som er tilmeldt sammen 
med en betalende enhed spiser gratis.

Prisnedslaget betyder, at man ikke kan del-
tage i festmiddagen og natmaden lørdag af-
ten. Morgenmad fredag og lørdag er stadig 
inkluderet.

I år har de tre landsdele mulighed 
for at udfordre hinanden i følgende 
konkurrencer:

1 Billard

2 Dart

3 Bordtennis

4 “Menneske” bordfodbold

5 Slå søm i træstamme

Her er noget for alle, unge som ældre og mu-
ligheden for et godt grin og herligt samvær på 
tværs af landsdelene, vil absolut være tilstede. 

Tilmeld jer konkurrencerne på hjemmesi-
den. Holdlisterne vil blive udleveret på stæv-
net, og alle dysterne vil blive udkæmpet om 
fredagen.

Pia Svitzer tilbyder hver dag “motion for de 
modne”.

Der bliver mulighed for børnepasning under 
generalforsamlingen.

Fredag og lørdag vil Stormgaard Automobi-
ler udstille de nye Skoda modeller og Holbæk 
Caravan Center vil fremvise årets camping-
vogn.

Vi glæder os til at se jer alle til landsstævnet, 
så skynd jer at tilmelde jer arrangementet på 
hjemmesiden.

Kreds Sjællands bestyrelse

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

✰✰✰ 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

LANDSSTÆVNE LANDSGENERALFORSAMLING SGENERALFORSAMLING 
2010 i Undløse
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KREDSBESTYRELSER for 2010-2011

Næstformand:
DCK 2597 Ellen Hansen
Åmosevænget 9, 6710 Esbjerg V.

Tlf. 2086 3737

Mail: hansen@evh3737.dk

 

Kasserer:
DCK 2640 Poul Helge 
Poulsen
Ravnholtvej 44, Ravnholt

8310 Tranbjerg J.

Tlf. 8692 8134/2892 3634

Mail: helge.poulsen@mail.tele.dk

 

Bestyrelsesmedlemmer:
DCK 2664 Alex Kramme 
Jepsen
Røddingvej 43, 8600 Silkeborg

Tlf. 2294 0091

Mail: a_kramme@webspeed.dk

DCK 1645 Henning Hansen
Askøvænget 16, 8381 Tilst

Tlf. 4054 3587

Mail: a4531331941@3mail.dk

1. Suppleant.:
DCK 2645 Else Marie 
Andersen (Mie)

Fasanparken 9, Strandhuse 

7130 Juelsminde

Tlf. 7569 4845/2440 3170

Mail: mie@jafnet.dk

 

2. Suppleant.:
DCK 2728 Finn Olesen
Grønningen 39, 7490 Avlum

Tlf. 9747 3182/5134 3182

Mail: elinolesen@olesen.mail.dk

Sekretærjobbet deles 
mellem formand og kasserer

Kreds Fyn 
Formand:
Flemming Wænnerstrøm
Lyøvænget 68, 5500 Middelfart

Tlf. 64 41 44 68/2081 9468

Mail: waennerstroem@email.dk

Næstformand:
Per Jensen
Assensvej 306, 5771 Stenstrup

Tlf. 6226 3258

Mail: rita.per@city.dk 

Kasserere:
Birgitte Wænnerstrøm
Postmosevej 37, 5500 Middelfart

Tlf. 2682 7570

Mail: birgitteeline@stofanet.dk 

Finn Jessen
Hyldebærgrenen 50

5500 Middelfart

Tlf. 6140 2735

Mail: cofi82@live.dk

Revisorer:
DCK 3907 Ebbe Hansen
DCK 2605 Jørgen Jørgensen

Revisor suppleant:
DCK 2947 Annelise Borkner

Kreds Jylland
Formand :
DCK 2016 Jørn Jakobsen
Truevej 23, True, 9550 Mariager

Tlf. 4831 8867/2144 4301

Mail: true@jakobsen.mail.dk 

Kreds Sjælland 
Formand: 
DCK 2400 Karsten Andersen 

(Helle)
Tlf. 4032 2462

Mail: ka@montagegruppen.dk 

 

Næstformand: 
DCK 239 Leif Hansson 

(Dorthe)
Tlf. 2672 1901

Mail: leif@hansson.dk  

 

Kasserer: 
DCK 3381 Jens Erik 
Christiansen (Inge)
Tlf. 2172 7394

Mail: jec@post11.tele.dk 

 

Sekretær: 
DCK 2089 Karin Olsen (John)
Tlf. 4585 9931/2032 1895

Mail: johno@olsen.mail.dk 

 

Bestyrelsesmedlem:
DCK 3006 Niels Døssing 

(Annette)
Tlf. 4816 0403 /2330 4161

Mail: dossing@kabelmail.dk

1. Suppleant:
DCK 2090 Pia Svitzer 
Andersen (Jørn)
Tlf. 4817 4282/2095 4283

Mail: p.svitzer@webspeed.dk

2. Suppleant:
DCK 3321 Susanne Demont 
(Torben)
Mail: torbenogsus@webspeed.dk 

De nyvalgte
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Averso Plus 410 TS med 2 sovepladser
Averso Plus 440 TK med 6 sovepladser
Averso Plus 510 TK med 7 sovepladser 

Priser fra kun kr. 117.680,-

Find nærmeste forhandler på www.caravanringen.dk

- vi bestræber os lidt mere

ARKITEKTUR PÅ HJUL

Se hele Bürstner programmet 2010 på www.burstner.dk hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbreve.

BÜRSTNER AVERSO PLUS 
- den første campingvogn
med hejseseng

En campingvogn er vel en 
campingvogn... eller hvad?

Den nye Averso Plus ser ud som en cam-
pingvogn, føles som en campingvogn,
men er alligevel helt anderledes end
andre campingvogne. Averso Plus impo-
nerer ikke alene med den geniale hejse-
seng, men også ved at der ikke er givet
køb på hverken bevægelsesfrihed eller
sovekomfort.

Når den store komfortable hejseseng på 
200 x 145 cm ikke er i brug, hejser man den
bare op under loftet. Fås også med el-hejs 
(ekstraudstyr).
Nedenunder opstår der nu et dejligt op-
holdsrum med fin ståhøjde og en særdeles
komfortabel siddegruppe.

Averso Plus imponerer desuden med sine
blidt buede linjer, det elegante møbeldesign
og den indirekte belysning, der skaber en
helt ny atmosfære i aftenmørket.

Averso Plus 410 TS
Den L-formede siddegruppe med de buede 
linjer indbyder til afslapning.

Toiletrummet er helt
igennem lækkert. Den
separate bruser og den
moderne vask med elegant
buet underskab bidrager
med en ren stil - og tagvin-
duet giver et dejligt lysind-
fald. Model 410 TS.

Bag den mobile bar 
i 410 TS, gemmer 
fladskærmen sig
(ekstraudstyr).
Skærmen kan drejes
360 grader, hvilket
giver et perfekt oveblik
fra alle vinkler - endog
udefra.

Averso Plus leveres med følgende 
udvendige lakfarver:
� Hvid (standard)
� Sølv
� Mint (kun 410 TS)

Se den fantastiske

Averso Plus hos for-

handlerne - eller på

www.burstner.dk

“Årets Campingvogn i Danmark 2010”
Kåret af dagbladet B.T.s læsere.
En kompetent jury med masser af campingerfaring valgte på messen “Ferie for Alle” i Herning den
helt nye fantastiske campingvogn Bürstner Averso Plus som “Årets Campingvogn i Danmark 2010”.
Bürstner Averso Plus blev en klar vinder i et stærkt felt blandt 12 nominerede campingvogne.

kÅret af 

Årets 

campingvogn '10 



Formandsskifte 
på Sjælland

Jeg vil gerne hermed sige tak til min bestyrel-
sen for det gode samarbejde vi har haft med 
mig som formand, et arbejde jer er sikker på 
kan forsætte hvor jeg i den resterende del 
af min valgperiode periode vil fungerer som 
næstformand i bestyrelsen. Jeg men alle vil 
få mest ud af det på denne måde. Vores nye 
formand Karsten Andersen er jeg sikker på, 
er det rigtige valg. Det mener jeg allerede han 
har bevist ved de møder bestyrelsen har haft 
med Karsten. Inspirerende, nytænkning med 
gåpåmod, nem at arbejde sammen med. Alt 
sammen der kan medvirke til den kontinuitet 
som kan bringe kredsen fremad.  
Det skal også lyde et stort tak til jer medlem-
mer, jeg har altid fået en meget fin behandling, 
også når jeg har trådt i spinaten, fejltrin har der 
været, men I har taget det pænt, jeg vil natur-
ligvis stadig hjælpe hvor jeg kan, men på et 
absolut meget lavere plan. Nu bliver der mere 
tid til Dorthe.

239 Leif Hansson

DCK jubilarer 
ved lands-

stævnet 2010 
50 år 
DCK 204 Gitte Schultz

40 år
DCK 136 Helge Larsen
DCK 609 Peder Frederiksen

30 år
DCK 549 Anni & Sten Bendtsen
DCK 626 Jytte & Ole Kjøge

25 år 
DCK 659 Kirsten & Niels Jørgen Nonbo
DCK 811 Michael Søndergård
DCK 1122 Lise & Hilmar Nielsen
DCK 1124 Nina & Sven Salvin
DCK 1126 Ellen & Dan Møller

Der er også 21 familier, der er 10 års jubila-
rer. De har fået deres nåle ved de respektive 
kredsgeneralforsamlinger.

Et stort tillykke til alle 
Jubilarerne!

Landsstyrelsen 
Tonni Hansen, landssekretær

FORHANDLERBESØG
DCK på besøg – på stand – hos Campinggår-
den i Slagelse i forbindelse med forretningens 
40 års jubilæum.
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Har I lyst til at tilbringe en uge i selskab med 
skønne campister fra det meste af verden, så 
skal I ikke holde jer tilbage.

Rallyet afholdes på en campingplads i 
Umaq. Byen ligger på Istrien i den nordligste 
ende.

Istrien er en turistmagnet i højsæsonen, 
som starter, når vi kører hjem igen. Det er et 
utroligt smukt område lige ud til Adriaterhavet.

I lighed med sidste år arrangerer vi et for-
rally. Det starter på Camping Kazela, som lig-
ger i Pula, også på Istrien. Har man lyst til at 
mødes på vejen derned, vil vi lægge overnat-
ningssteder ind på hjemmesiden. Ellers mø-
des vi mandag den 14. juni 2010 på camping-
pladsen, hvor vi har reserveret plads til os alle.

De fire dage her vil bl.a. byde på masser af 
hyggeligt samvær, en udflugt i området og en 
middag på en af campingpladsens restauran-
ter.

Fredag den 18. juni kører vi til Rally Pladsen. 
Vi forventer at vi, ligesom sidste år, kommer til 
at ligge samlet.

Prisen for at deltage i rallyet er i år:
Pr. person   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . DKK 550,- 
Børn 14 til 18 år  .  .  .  .  .  .  .  .  . DKK 275,-
Børn under 14 år   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .gratis
Strøm   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . DKK 150,-

Stævnegebyret for forrallyet vil i år 
være:
Pr. person   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . DKK 250,-
børn under 14 år   .  .  .  .  .  .  .  . DKK 125,- 
Overnatning på forrallypladsen afregner man 
hver især.

Tilmeldingen og betalingen skal i år være os 
i hænde med posten senest den 7. april 
2010, for at vi kan nå at sende rallygebyret til 
arrangørerne, så de har det den 15. april 2010. 
Beløbet skal betales i DKK, selvom der på til-
meldingsblanketten står EURO. Vi kommer til 
at ligge i et område med strøm, så ønsker man 
ikke strøm, kan man ikke forvente at komme til 
at ligge sammen med de øvrige deltagere.

Det samlede beløb indsættes på følgende 
konto: Reg.nr. 2267 - kontonr. 8753170506.

Det er ikke muligt at tilmelde sig enkeltvis. 
Det skal ske gennem en campingklub, der er 
medlem af den internationale camping organi-
sation FICC.

Tilmeldingsblanketten kan udskrives fra vo-
res hjemmeside, eller kan rekvireres pr. mail 
på leif@hansson.dk.

Den udfyldte tilmeldingsblanket skal sen-
des med posten til: 
Karin Olsen, Oldenvej 14, 2830 Virum

eller den kan scannes ind og sendes pr. 
mail til johno@olsen.mail.dk

Vær opmærksom på, at kortnummeret på det 
internationale campingpas skal påføres tilmel-
dingsblanketten (nummeret står lige under 
vores logo).

Husk det gule sygesikringsbevis dækker 
ikke i Kroatien. Tjek derfor egen fosikring.

Vi glæder os meget til turen og håber at rig-
tig mange har lyst til at tage med.

DCK 239 Dorthe & Leif Hansson
DCK 2089 Karin & John Olsen

FICC Rally 
ÅRETS FICC  GÅR TIL DET SMUKKE KROATIEN

FICC RallyFORRALLY
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Det er det skrækscenarie, Iben Hjejle for alt 
i verden vil undgå. Som spritny camping-
vognsejer har hun hørt rygterne om de hårde 
regler i campingmiljøet. “Det er et nådesløst 
mil jø, og jeg vil for alt i verden ikke gøre en 
dårlig figur,” siger Iben Hjejle.

Vi sidder i hendes bil på vej mod Holbæk. 
Her har Dansk Caravan Klub indvilget i at give 
Iben Hjejle et lynkursus i manøvrekørsel med 
campingvogn. Noget, der er bydende nød-
vendigt, hvis man spørger den mangeårige 
manøvreinstruktør Niels Døssing.

“Det er langtfra alle, der kan køre ordentligt 
med campingvogn. Det er en skam, for det er 
slet ikke svært at lære det mest basale,” lyder 
det fra Niels Døssing.

Han er ikke hr. Hvem-som-helst inden for 
campingverdenen. I 10 år har han undervist i 
manøvrekørsel og kan bryste sig af at have 
modtaget et gulddiplom for at have klaret ma-
nøvrebanen på imponerende 2 min. og 30 sek.

Normalt har kørerne et helt kvarter til at 
klare øvel serne. Iben Hjejles lynkursus består 
i at bakke ind i et T-kryds. Hun er selv fortrøst-
ningsfuld, og Niels Døssing er også optimist.   

“Kvinder er faktisk end nu bedre end mænd 
til at tage ved lære. De er ikke så pokkers stæ-
dige og hører efter, hvad jeg siger,” lyder Niels 
Døssings besked til Iben Hjejle.

Hun tænder motoren på den udlånte 
Chrystler Jeep, der har fået sat en camping-

Forestil dig, at du ankom mer til den mest idyl-
liske perle i Norditalien. Der, hvor solen spejler 
sig i skovsøen, og hvor de enorme træer danner 
en perfekt svalende skygge i sommervarmen.

Du har familien med. Alle glæder sig til en 
kold dukkert efter de tusindvis af kørte kilome-
ter. Men først handler det om at få den nyind-
købte campingvogn bakket på plads. Det er 
en smal sag, tænker du. Men hvad du ikke ved 
er, at hele campingpladsen holder øje med 
dine mindste bevægelser. At bakke camping-
vognen på plads er alle campisters ilddåb, og 
man kan let blive dømt ude af campingfolket.

IBEN HJEJLE PÅ “SLINGREKURS” HOS DCK
Iben Hjejle og Casper Christensen har købt campingvogn. Men livet som campist er benhårdt. 

Her skal man kæmpe for sin campingbås, huske at holde øje med naboen og ikke mindst kunne 

manøvrere campingvognen på plads. Et forkert træk, og du er stemplet for resten af ferien.

Ibens råd til campingkørsel

1. Bakker du med din campingvogn, betyder 
et sving, at du skal dreje modsat af, hvad du 
plejer at gøre med bilen. Dog kun lige indtil 
campingvognen har fundet vej rundt om hjør-
net. Der efter drejer du normalt.

2. Husk at tage højde for din akselafstand på 
campingvognen. Den bestemmer din manøv-
redygtighed.

3. Husk, at du er længere end normalt, og at 
du kan ikke bare kan ræse ud ad motorvejen. 
Er din campingvogn læsset for kert, kan det 
betyde, at den vælter.
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IBEN HJEJLE PÅ “SLINGREKURS” HOS DCK

vogn i mellemstørrelse på trækket, og sætter 
bilen i automatgear. Få sekunder efter bliver 
en kegle mast under den tonstunge camping-
vogn. Havde vi ikke været på manøvrebanen 
kunne en sådan kørsel have betydet skram-
mer på en anden campingvogn eller påkørsel 
af en medcampist. Potentielle dødssynder på 
landets camping pladser, men den svage start 
ryster ikke Niels Døssing.

“Det er bare begyndervanskeligheder, du 
skal nok klare det,” lyder det opmuntrende fra 
instruktøren, men tilføjer dog: “Det er en yndet 
sport, at folk på campingpladserne lige træk-
ker havestolene lidt længere frem, når nye 
skal parkere. Alle øjne skal lige se, om de nu 
er rigtige campister,” griner Niels Døssing.  

Iben Hjejle bakker ind i T-krydset  og det er 
igen ved at gå galt. “Du er meget tæt på nu,” 
lyder det fra en tilhører.

“Stille. Ingen kritik!” brøler Iben Hjejle, 
mens hun febrilsk flår i rattet. Keglekollisionen 
bliver undgået, og campingvognen bliver ma-
nøvreret på plads. “Det var et fint niveau. Godt 
gået,” siger Niels Døssing, der giver Iben 
Hjejle karakteren 7 ud af 10.

Hun er pavestolt og begynder straks at for-
tælle om hende og Casper Christensens nye 
T@B-campingvogn.

“Det er en fin campingvogn. Men noget, der 
signalerer, at man er nybegyn der,” siger Niels 
Døssing. Iben Hjejle nikker:

“Selvfølgelig. Med tiden skal den da helt 
sikkert også opgraderes”.

set af redaktøren i MetroXpress

Ordbog
Som campist er det en god idé at me-
stre den rette camping-lingo:

Fortelt: Telt, der er designet til at sidde på si-
den af en campingvogn, normalt i samme side 
som indgangsdøren.

Tagluge: Luge i campingvognens tag, der 
især benyttes om natten eller på meget varme 
dage.

EasyPull: Hjælpeanordning der benyttes til 
at trække campingvognen det sidste stykke 
hen over bilens trækkrog.

Mover: Elektrisk hjælpemotorer, der får 
hjulene til at dreje rundt ved hjælp af to val-
ser. Med en mover monteret kan du rangere 
(skubbe) med din campingvogn, uden at du 
selv skubber den.

Salonsiddegruppe: En særlig eksklusiv 
rundsiddegruppe i campingvognen.

Tredje stoplygte: Ekstra stoplygte placeret 
højt bag på campingvognen. Er især en fordel 
ved køkørsel, så dem bagved kan se, at nu 
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KNAUS SÜDWIND 
2010

– DESIGN I TIDENS TREND
I generationer har Knaus Südwind været en 
klassiker blandt campister over hele Europa, 
og i 2010 er den igen på banen med nye friske 
ideer og med helt nyt in- og eksteriør. 

Udvendig er der tale om et meget moderne 
look, præget af hvide kunststofelementer, og 
de markante gennemlakerede stafferinger i 
Metallic. Den fremstår som meget tidssva-
rende. 

Træder man indenfor, er der heller ikke 
mange elementer tilbage fra forgængeren. 
Den nye Südwind fremstår endnu lysere, 
mere åben og mere hyggelig. Kombinationen 
af trendfarven Creme og de varme toner fra 
træsorten Canadisk Ahorn får vognen til at 
fremstå varm og moderne. Komfortabel og 
dæmpbar belysning med flerkanalsstyring, 
“coming home” funktion og central lysstyring 
ved både indgangsdøren og ved sengeafde-
lingen. 

Energiforsyning, som kan udvides modu-
lært, er med til at den nye Südwind også på 
det tekniske felt, er med helt fremme. 

Køkkenet er tilpasset det nye look med 
ramme i kontrastfarver, og har med de slanke 
greb et moderne facet. Et andet blikfang er 
den nye rumdeler med vitrine og krydderi-
hylde samt integreret fjernsynsløsning. 

Südwind 2010 fås i 15 attraktive grundrids, 
med plads til 7 personer, 3 helt nye hyndestof-
fer at vælge i mellem, og prisen starter ved kr. 
129.300,-. 

Den nye Südwind viser kort og klart, hvorfor 
camping hører til de dejligste måder at holde 
ferie på. Et mobilt hjem med komfort og udstyr 
helt efter behov. Om det er ferie med familien, 
med vennerne eller en hyggelig par-ferie, så 
er den nye Südwind klar. 

Se mere info på www.knaus-caravan.
dk eller hos din lokale Knaus forhandler. 

Red.
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CAMPINGKORT
Sekretariatet har konstateret, at der på nogle 
af vores vores campingkort er uoverens-
stemmelse mellem de prægede oplysninger 
og oplysningerne på magnetstriben. Det 
skal derfor oplyses, at det der er gældende, 
er det, der står præget på kortene. Dette er 
blot til oplysning, såfremt der skulle opstå 
problemer på pladserne. 

CAMPING CARD ACSI
Dansk Caravan Klub har ligeledes indgået et 
samarbejde med Camping Card Acsi, hvilket 
betyder, at medlemmerne kan købe ACSI 
Camping Card hos sekretariatet til den rig-
tige pris.
I forbindelse 
med Lands-
generalfor-
samlingen i 
Bededags-
ferien vil 
der være 
salg af kortbogen med det indhæftede 
kort, ligesom der vil være salg ACSI Cam-
pingguide DVD.

POWRWHEEL
Powrwheel Klubsamarbedspartner Powr-
wheel – DCK har indgået en samhandelsaf-
tale med ovennævnte firma, hvilket betyder, 
at vi får en medlemsrabat på 15% på firmaets 
produkter – se mere på www.powrwheel.dk

HØSTTRÆFFET
Den sidste del af omtalen af høsttræffet i 
Dresden er udeladt, da turen/arrangemen-
tet er overtegnet og der er etableret en ven-
teliste (hele historien kan ses på www.dck.
dk).

NCR
Ved januarmødet i Mal-
mø i Nordisk Caravan 
Råd (NCR), blev den 
svenske præsident Bill-
Arne Andersson valgt 
til ny præsident, som 
afløser for Kjell-Petter 
Kolberg fra Norge og efterfølgende blev 
DCK’s landsformand Børge Jensen valgt til 
vicepræsident i NCR. 

Red.

CAMPINGKORT P

NYT FRA SEKRETARIATET 

POWRWHEELP

NYT FRA REDAKTØREN

Dejlig naturplads kun 700 m fra havet

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

Samarbejdsplads 15%
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Velkommen
TIL NYE MEDLEMMER!TIL NYE MEDLEMMER!

4069 Lise & Bjørn Danelund, 3400 Hillerød

4070 Lise & Lars Rohmann, 4400 Kalundborg

4071 Yvonne & Erik Poulsen, 4000 Roskilde

4072  Mette & Christian Rohmann, 
4400 Kalundborg

4073  Agneta Petermann & Lars Jönsson, 
24634 Löddeköpinge

4074 Else & Karl Olesen, 8832 Skals

4075 John Vinter Sørensen, 2770 Kastrup

4076 Bente & Søren Brunsvig, 2840 Holte

4077 Britta & Flemming Bertelsen, 7400 Herning

4078 Ingrid & Günter Clausen, 6200 Aabenraa 

4079 Hanne & Kjeld Brodersen, 4220 Korsør

1149 Charlotte & Jan Pedersen, 4243 Rude

4080  Charlotte & Tommy Skovgaard, 
3400 Hillerød

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

Tv, internet
magasin &

events

CAMPINGVOGNE REJSEBESKRIVELSER TELTVOGNE TELTE

Tv, internet
magasin &

events

FORTELTE UDSTYR AUTOCAMPERE CAMPINGPLADSER

campingferiecampingferiewww
dk
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STÆVNEannoncer

MANØVRESTÆVNE
Den 9.-11. april 2010 hos Kia og Jaguar forhandler 
Nellemann, Odensevej 101, 5100 Odense C

Som noget nyt prøver Kreds Fyn nu at afholde 
et manøvrestævne med hjælp fra manøvre-
teamet i Kreds Jylland. 

Ved stævnet er der ikke mulighed for at tage 
mærker, så det er kun træning. Vi håber at der 
vil være stor opbakning til dette stævne. 

Vi skal overnatte på DCU Camping Odense, 
som ligger lige overfor forhandleren, og der 

kan vi låne samlingsstuen til fællesspisning lør-
dag aften. 

Overnatningspriser vil være til pladsens nor-
male takster, som afregnes direkte.

Stævnegebyr: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   kr. 40,- 
Som dækker overnatning og et brød lørdag og 
søndag morgen samt diverse.

Tilmelding senest den 6. april 2010 på 
www.dck.dk  

eller

DCK 3888
Rita & Per Jensen

Tlf. 6226 3258/7220 1358

Lisbeth & Fl. Wænnerstrøm
Tlf. 6441 4468/2081 9468
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Beskyttelse af jordens klima er en rigtig god 
grund til at spare på energien, men for folk på 
farten er batteriets kapacitet en mere påtræn-
gende grund. 

Vi er tre DCK’ere, der har allieret os med en 
fagmand for at skabe et træf, hvor du både kan 
lære noget om din CV’s el-anlæg og batteri. 
Du får viden om, hvordan du får strøm nok til 
en hel weekend – eller sommerferie – uden at 
ty til støjende benzingeneratorer eller andre 
CO2 uvenlige elementer. Du lærer også, hvor-
dan du undgår at ødelægge batteriet i din CV 
og undgår at mørklægge en hel camping-
plads. 

I denne weekend deler vi ud af vores viden 
og erfaring og giver gode råd og nyttige links 
til jer, så I selv kan komme videre. På træffet 
kan du også møde en repræsentant fra Rafa 
Lys, som sælger de nye energirigtige diode-
pærer. 

Vi tilbyder også en workshop, hvor vi f.eks.  
kan vise dig, hvordan du bruger et multimeter 
til at checke dit batteri.

Program (ret til ændringer forbeholdes) 
Fredag: Ankomst og hygge om aftenen, 
medbring selv kaffe m.v.

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

Lørdag kl. 10.00: Standerhejsning. 
Kl. 10.15: Indbetaling af stævnegebyr og 
overnatning.
Kl. 14.00: Basal el-lære og batteriteknik.
Kl. 15.00: Solceller og andre energikilder for 
folk på farten.
Kl. 16.00: Diodelys – information og demon-
stration.
Kl. 18.30: Fællesspisning – medbring selv 
mad og drikke.
Kl. 20.30: Mulighed for afprøvning af diode-
pærer i din egen vogn. Der serveres kaffe og 
te i klubhuset
Søndag kl. 10.00: Standerstrygning
Kl. 10.15-?: Workshop – vi svarer på spørgs-
mål og checker dit batteri.

Stævnevnegebyr pr. vogn .  .  .  .  .  . kr. 25,- 
som går til kaffe/te og diverse materialer.

Tilmelding på www.dck.dk
Med venlig hilsen

DCK 3269 Svend Kristiansen
DCK 3276 Anders Herløv
DCK 2068 Claus Nielsen

ENERGISTÆVNEENERGISTÆVNE
Skamstrup den 9.-11. april 2010
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4xx44 STÆVNE
Den 16.-18. april 2010 på Lerchenborg GodsDen 16.-18. april 2010 på Lerchenborg Gods

Kreds Sjællands bestyrelse har fået 
en enestående aftale med Danmarks 
største sælger af 4x4 biler, firmaet 
GLAD i Kalundborg.

Nu kan din indvendige drengerøv komme på 
prøve. Du har sikker mange gange set andre 
4x4 biler tomle rundt i mudder og vandløb, på 
film og i virkeligheden. De har kørt op af stejle 
skråninger, og andre store udfordringer. Hvor 
ville Du gerne have været fører af bilen, Du 
havde sikker også være meget bedre syntes 
Du selv.

I samarbejde med Glad, Kalundborg og 
Lerchenborg Gods skal vi have en weekend 
med masser af hestekræfter, spændende ud-
fordringer og skøn natur.

Vi skal campere på et engareal direkte ned 
til Kalundborg Fjord med masser af plads. 

Glad, Land Rover Kalundborg, Danmarks 
største Land Rover forhandler, har lavet en off 
road bane, hvor vi skal teste og prøvekøre alle 
de nye Land Rover modeller. Vi vil få en god 
fornemmelse af, hvad det vil sige at komme på 
afveje, og de lover os, at det vil komme til at 
kilde i maven.

For de der har lyst, bliver der også mulighed 
for at prøvekøre vores egne 4x4 biler på en 
særlig let indrettet off road bane. Det bliver 
helt stille og roligt, så ingen får skader på bi-
lerne.

I kan få en forsmag ved at gå ind på www.
glad.dk, her kan i også se hele Glads bil pro-
gram.

Der vil være adgang til frisk vand og mulig-
hed for tømning af toiletter i nærheden.

Deltagerbeløb pr. vogn .  .  .  .  .  . kr. 275.-
(familie med børn).

Hjemmeboende børn med kørekort kan 
ikke påregne at få lov at køre i Glads Biler, 
men gerne i familiens egen 4x4.

Beløbet indsættes på konto: Reg. nr. 2267 
kontonr. 3493192069. 

Sidste tilmelding er den 12. april 2010 
kl. 20.00.

Kender du nogle, der gerne vil med, men 
ikke har nogen PC, så kontakt dem venligst, 
så også de får muligheden for at deltage.

Bestyrelsen
Program:
Fredag: Ankomst efter kl. 15.00 – skal over-
holdes.
Almindeligt hyggeligt samvær

Lørdag kl. 8.00: Afhentning af 1 franskbrød.
Kl. 9.30: Standerhejsning og aflevering af 
logbøger. Orientering om dagen begivenhe-
der og forholdsregler.
kl. 10.00-13.00: Terrænkørsel – Glad Land 
Rover.
Kl. ? til kl. ?: Kørsel på let bane i egne biler.

Da vejret i april måned kan være meget 
ustabilt, vil programmet ikke omfatte fælles-
spisning, men hvis vejrguderne tillader det, er 
DCK’erne jo kendt for hurtigt at kunne stable 
et langbord på benene.

Søndag kl. 8.00: Afhentning af 1 fransk-
brød. 
Kl. 11.00: Standerstrygning.
Ret til ændringer i programmet.

gå ind på www.dck.dk
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KR. HIMMELFARTSSTÆVNE

Den 12.-16. maj 2010 
på Tolne Camping

Traditionen tro holder vi stævne på Tolne 
Camping i Kr. himmelfartsferien:

Med Helstegt Pattegris
samt underholdning af Kurt og to andre
 
Onsdag og torsdag: Ankomst.
Torsdag kl. 9.30: Standerhejsning. 
Derefter er der mulighed for at køre til Sindal 
marked, hvor der serveres sildemader.
Fra kl. 11.00: Det er et stor marked, som af-
holdes hvert år i Kr. himmelfartsferien.
 
Fredag: Vi kører og går en tur i den flotte na-
tur i området, og måske griller vi ude i skoven. 
Så det vil være en god ide, om i havde pølser 
med på turen.

Lørdag: DCK 2854 Eigil Bach kommer og la-
ver helstegt pattegris til os, og det vil koste kr. 
45,- pr. næse, og man skal selv medbringe 
tilbehøret. Her får pladsens øvrige gæster til-
budt at købe kødet på lige fod med vi andre.
 
Søndag kl. 11.00: Standerstrygning.
Stævnegebyr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 20,-
Overnatning pladsens normale pris: kr. 55,-
 ˆ 15%

HUSK! der kan kun betales med kontanter.

Tolne Bakker Camping
Stenderupvej 46 Tolne

9870 Sindal
 

Sidste tilmelding til stævnet er 
søndag den 3. maj

 
DCK 750 Ruth & Jacob Kjærsgaard 

Tlf. 9712 6597

DCK 2822 Lilly & Niels J. Haastrup 
Tlf. 9821 3258

DCK 2638 Ilse & Erik Frank 
Tlf. 2890 4288

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
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Dette års forårsmanøvre bliver lidt anderledes. 
Manøvreteamet har valgt at holde det i Kr. him-
melfartsferien, så vi kan holde både kvinde- og 
alm. manøvre samtidigt.

Onsdag efter kl. 15.00: Ankomst. 
Torsdag: Manøvren starter, torsdag vil det 
kun være kvinder ,der kører på banen. 
Fredag: Er for alle, og dem som har måtte 
være på arbejde om fredagen, vil få mulighed 
for at køre lørdag formiddag. 
Lørdag eftermiddag: Der vil være diplom-
kørsel for alle. 
Søndag: Der er ren afslapning og hygge, 
også for manøvrefolkene.

Selve stævnet bliver afholdt på Rosenholm 
Camping ved Hundested, hvor vi skal køre på 
græs. Vi skal ligge på et stort engareal.

Der vil være strøm, men det er forholdsvis til 
dem, der ikke kan klare sig uden.

Dem, der ønsker strøm, vil ikke nødvendig-
vis blive placeret sammen med dem, der kan 
klare sig uden.

Der er plads til max. 50 vogne, først til mølle 
princippet.

Pris:
Stævnegebyr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 50,- 

+ overnatninger, som afregnes på stævnet.

Overnatningspriser:
Se campingpladsens hjemmeside www.
rosenholm-camping.dk – vi får 10% på 
overnatningerne.

Program udleveres ved ankomst. 

Tilmelding senest den 30. april til Hen-
riette Knudsen, henriette@dck.dk eller på 
www.dck.dk

Spørgsmål til stævnet rettes til Bjarne Van 
Hauen, bjarne@swimmingpool-experten.dk 
eller tlf. 2818 0728.

Med venlig hilsen
Kreds Sjællands Manøvreteam

FORÅRSMANØVREFORÅRSMANØVRE
I Kr. himmelfartsferien den 12.-16. maj 12.-16. maj 
på Rosenholm Camping i HundestedHundested

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

www.gronninghoved.dk · info@gronninghoved.dk

Campingplatz Jarplund
24941 Jarplund · Europastraße
Tel  0461/979024

Internet:
www.campingplatz-jarplund.de
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KR. HIMMELFARTSSTÆVNE

Den 13.-16. maj 2010 på Camping og Feriecenter Ristinge, 
Ristingevej 104, 5932 Humble, www.ristinge.dk

Vi skal blandt andet se Lange-
landsfortet, og der er mulighed 
for at se hestene på Sydlange-
land. Vi vil også forsøge at lave 
en minigolfturnering lørdag ef-
termiddag. Der vil desuden være 
morgenbrød hver morgen. 

Program
Onsdag: Ankomst.

Torsdag kl. 9.30: Standerhejsning.
Kl. 10-16: Besøg på Langelandsfortet deref-
ter Happy Hour efter tilbagekomst til camping-
pladsen.
Kl. 18.30: Fællesspisning med medbragt 
mad ved langbord eller i opholdsstue.

Fredag: Dagen er til fri rådighed.

Lørdag kl. 10.00: Gå eller cykel tur til Ri-
stinge Havn med mulighed for køb af frisk fisk 
ved fiskerne.
Kl. 14.00: Minigolf turnering.
Kl. 18.30: Fællesspisning med medbragt mad 
ved langbord eller i opholdsstue. Der kan kø-
bes 2 flasker vin til 90,- kr. Øl og vand dagspris.

Søndag kl. 10.00: Stander-
strygning med farvel og tak for 
denne gang.

Priser:
Stævnegebyr   .  .  .  .  . kr. 60,-
Overnatning pr. enhed pr. døgn 
inkl. strøm og bad  .  .  kr. 110,-  
Besøg på Langelandsfortet, 
pr. pers. .  .  .  .  .  .  .  . kr. 70,- 
Minigolfturnering, 
pr. person  .  .  .  .  .  .  . kr. 30,- 

Der er tilmelding til Langelandsfortet og mini-
golfturneringen.

Tilmelding senest den 3. maj 2010 på 
www.dck.dk eller 

DCK 2972 Conny & Kaj Fogde 
Tlf. 6251 2840/2342 2710

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

R
eb

ild
 Bakker – Rold Skov – åben hele året!

tlf. 9839 1110
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A.D.A.C. campingvenner inviterer til pinsetræf 
på campingpladsen “Grönwohl camping” Gut 
Grönwald, 24229 Schwedeneck.
www.gronwohld-camping.de

Program:
Fredag kl. 15.00: Ankomst og tilmelding.
Kl. 18.00: Mødes vi til en lille måltid. Med-
bring selv bord stole og bestik. Derefter vel-
komst.

Lørdag kl. 8.15: Franskbrød kan afhentes.
Kl. 10.00: Standerhejsning. Derefter er da-
gen  fri.
Kl. 18.30: Festaften med spisning,musik og 
dans i Missfeldts Gasthof.

Søndag kl. 10.00: Udflugt i egne biler til 
Kaithabu Vikinger Museum.
Kl. 17.00: “Happy Hour”. 
Kl. 18.00: Ved fint vejr vil der være fælles-
spisning. Medbring selv mad, drikke, bord, 
bestik og tallerken.

Mandag kl. 10.00: Standerstrygning og af-
sked.

Priser:
Pr. enhed, 2 voksne   .  .  .  .  .  .  . € 107,00
Unge indtil 14 år .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,00
Unge fra 14 år .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 30,00
Medrejsende fra 18 år .  .  .  .  .  .  . € 35,00
Enkelt rejsende .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 74,00
Vikingemuseum voksen .  .  .  .  .  . € 6,00
Vikingemuseum børn  .  .  .  .  .  .  . € 3,50

I prisen er medregnet pladsgebyr, strøm til 
ladning, erindringsgave, velkomstdrink, fest-
aften og franskbrød.

Man bliver placeret, som man kommer.

Kørselsvejledning
Fra A7 frakørsel Schlesvig-Schuby, derefter 
med B201 retning Schlesvig.

Derefter B76 retning Eckernförde, derefter 
B76 retning Kiel. Forlad B76, ved Schnell-
mark retning Lindhöft kører i gennem Lindhöft 
i retning Grönwohld.

Kort før Grönwohld vej Kronshörn til cam-
pingpladsen.

Der vil være en fra den tyske klub til at mod-
tage jer.

Tilmelding senest den 9. maj 2010
DCK 2565

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

Efter kl. 17.00, da vi er arbejdsramt!

DCK 2434
Joan & Eric Abrahamsen

Tlf. 2032 8714/2014 8714

42.42. dansk dansk--tysktysk  

VENSKABSTRÆFVENSKABSTRÆF
Den 21.-24. maj 2010Den 21.-24. maj 2010
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BONDEGÅRDSSTÆVNE
ved Aggersundbroen den 28.-30. maj 
Thorupvej 37, 9670 Løgstør

Program:
Fredag: Ankomst hele dagen.
Fredag aften: Gåtur til solnedgang ved fjor-
den.

Lørdag kl. 9:30: Standerhejsning. Gård-
manden Jesper fortæller gårdens historie.
Rundvisning.

Derefter gåtur til vikingeborgen ved Aggers-
borg Kirke.
Kl. ca. 15:00: Gåtur til nabogården, hvor der 
ses på robotfodring og ditto malkning.
Kl. ca. 16:00: Derefter karruselmalkning hos 
Jesper.

Kl. 17:00: “Velfortjent” Happy Hour.
Herefter er det tid for optænding af grillerne.
Kl. ca. 18:00: “Velfortjent” langbord.

Der vil være toilet og bad.

Pris pr. vogn – alt inkl.   .  .  .  .  .  .  kr. 125,- 

Tilmelding senest den 23. maj.

DCK 2827  Nora & Erik Jørgensen 
Tlf. 5174 2268 efter kl. 17:00  

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

OBS!

Ændring af stævnedatoer i kreds Jylland:

STÅBANKO den 12.-14. november
Fiskestævne den 30.7-1.8

Sidste frist for tilmelding til 
O-løbet er den 11. april

HUSK
DNS’ 40 ÅRS 

JUBILÆUMSSTÆVNE 

I DK
se blad nr. 2 side 24.
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FUGLESKYDNING
Den 4.-6. juni 2010 på Sandagernæs Camping, 
Strandgårdvej 12, 5610 Assens, www.sandagernaes.dk 

Så skal sigtekornet justeres og rettes 
ind, så man kan ramme plet til Kreds 
Fyns FUGLESKYDNING.

Lørdag formiddag vil pigerne konkurrere om at 
ramme plet i pistolskydningen, og succesen 
fra sidste år nemlig GUMMISTØVLEKAST. 

Efter en velfortjent frokost er det tid til at finde 
ÅRETS FUGLEKONGE på Kreds Fyn.

Når aftensmaden er spist, og der er slået 
mave, vil der være præmieoverrækkelse.

Priser:
Pr. overnatning pr. enhed   .  .  .  .  kr. 110,- 
inkl. 4 kw strøm, forbrug udover afregnes 
ekstra.
Stævnegebyr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 50,- 

Sidste tilmelding senest søndag den 
23. maj til 

DCK 2992 Finn & Connie Jessen 
Tlf. 6190 2735 

eller 
DCK 3888 Rita & Per Jensen 

Tlf. 6226 3158

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
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CYKEL-NATURSTÆVNE  
rundt om Vilsted Sø, Ranumvej 31, Vilsted (ved Vilsted 
klubhus VIF) Den 4.-6. juni 2010

Sidste sommer kom vi tilfældigvis til oven-
nævnte sø, på en cykeltur. Vor begejstring var 
stor, og vi vil gerne dele den med jer. Mage til 
natur skal man lede længe efter. Selve vejen, 
vi skal cykle på, er en blanding af nyanlagte 
grusstier, tidligere markveje og offentlige as-
faltveje. 

Som tidligere nævnt er turen på 25 km.
 Vi tager vore madpakker og drikkevarer 

med, og der er planlagt flere pauser under-
vejs, vi har jo hele dagen til det. Undervejs er 
der mulighed for at se en udstilling om søen.

Fredag aften kommer Jørgen Christensen 
og fortæller om hele det store projekt, som har 
været undervejs i en længere årrække. Det 
sidste nye er et udsigtstårn, hvor man via kik-
kerter (gratis) kan studere fuglelivet m.v.

Vi skal bo ved et klubhus ned til søen. Om 
aftenen bliver der mulighed for at lave bål  

nede ved søen. Altså ingen campingplads 
men vand og wc er der. Ingen strøm. Lørdag 
aften har vi lejet klubhuset, så vi kan komme 
indendørs, hvis vejret ikke arten sig .

Turen er også egnet for dem, som ikke vil 
cykle, men vil have bilen med. Det bliver så på 
egen hånd til de steder, hvor det er muligt. Vi 
har kort , hvor I kan se, hvor man kan være. En 
tur til Løgstør er også en god ide, da vejen er 
meget smuk. Så kom bare … med eller uden 
cykel.

Begrænset plads, så først til mølleprincippet 
gælder. 

Indkørsel EFTER kl. 10 fredag (skal over-
holdes).

Pris pr. voksen for 2 overnatninger  kr. 100,-
Børn   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .gratis

Tilmelding gerne 
inden den 30 maj

 www dck.dk el. mail 
til tornbo@esenet.dk

DCK 2560
Wagn & Anni Tornbo

Tlf. 3013 8963
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MIDSOMMERSTÆVNE  
Fredag den 18. til søndag 20. juni 2010Fredag den 18. til søndag 20. juni 2010

Program:
Fredag: Ankomst og kl. ca. 19.30 er der 
kaffe i klubhuset. 
Lørdag kl. 10.00: Standerhejsning – deref-
ter indbetaling af overnatning + el. 
Kl. 11.00-ca. 13.00: Gratis demonstration af 
OUTDOORCHEF gas grill v/ Beriht og Arne 
Hansen. Der vil blive fremstillet smagsprøver 
som kan udgøre en let frokost. Service og be-
stik bedes i selv medbringe. Her vil der blive 
trukket lod om en City Grill 
Kl. 18.00: Fællesspisning med grillet okse– 
og svinekød, kartoffelsalat, grøn salat, dres-
sing og brød. I medbringer selv drikkevarer. 
Kl. ca. 21.00: Går vi til bålet. 
Søndag kl. 8.00: Kan der hentes morgen-
brød i klubhuset. 

Kl. 11.00: Standerstrygning.

Hele dette arrangement koster:
Pr. person   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 150,-
Børn under 14 år   .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr.  50,-
Indbetaling: på Konto: Reg.nr. 2267, Konto 
nr. 6269659686 

Tilmeld dig på klubbens hjemmeside
www.dck.dk 

Sidste tilmelding 
mandag den 7. juni 2010. 

Aktivitetsudvalget
DCK 3019 Bente & Finn Endel 

SILKEBORGSTÆVNE
Den 8.-10. oktober 2010 på Gudenåens Camping, Vejlsøvej 7, 
8600 Silkeborg, www.indelukket.dk

Stævne på Gudenåens Cam-
ping med besøg og rund-
visning på “Gefechtstand” 
Silkeborg Bad, www.silke-
borgbad.dk   
Se endnu mere om stævnet på www.dck.dk

Tilmelding helst inden den 1. oktober 
til:

Til DCK 2664 Lykke & Alex 
Kramme Jepsen, tlf. 2294 
0091 efter kl. 18.00 eller 
a_kramme@webspeed.dk

eller på www.dck.dk

PROGRAM OG PRISER I NÆSTE 
NUMMER AF APPEN-DIX, 

NR. 4 I JUNI
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42. KIELER WOCHE42. KIELER WOCHE
Afholdes den 8.-20. juni 2010

Vi i DCK er blivet inviteret af vores venner fra 
Slesvig-Holsten A.D.A C.

En kort beskivelse af pladsen for dem, der 
ikke har deltaget før. Pladsen en brolagt båd- 
og p-plads, der ligger lige bag en sejlsports-
klub, hvor vi må bruge deres faciliteter, toilet 
og bad. Afstand til kajkanten er ca. 200 m.

Foreløbig program:
Fredag den 19. juni: Ankomst.
Kl. 14,00-?: Stævneindbetalling.
Kl. 18.00: Standerhejsning.
Kl. 19.00: Øl- og pølsebod åbner. Musikalsk 
underholdning ved den Rullende Kiste og 
dans på brosten.
Lørdag den 20. juni kl. 7.30: Morgenbrød 
afhentes, medbring pose.
Kl. 9.00: Stort regatta – dagen på egen 
hånd.
Kl. 17.30: For dem der har lyst, afgang bus 41 
til åbning af Kielerugen.
Kl. 18.00: Øl og pølsebod åbner, og vi hyg-
ger os. De, som har mere energi, kan gå en 
tur langs med kajen, som er oplyst og fuld af 
liv og underholdning.
Søndag den 21. juni kl. 7.30: Morgenbrød 
afhentes.
Kl. 10.00: Standerstrygning.

Deltagergebyr:
Pr enhed  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 42,00
Enlige.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 37,00
Ekstra person .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 14,00

Tilmelding senest den 25. maj 2010

DCK 2565 Ingrid & Karl Chr Larsen
Tlf. 20414057/ Tlf. 2134 6125
Efter kl. 17.00 vi er arbejdsramt 

DCK 2434 Joan & Eric Abramsen
Tlf. 2014 8714/2032 8714

Kørselvejledning:
500 m før slutning af A 215/A210 køres i ret-
ning Eckernførde-Universistat på vej B 76. 
Drej ved 3. afkørsel retning Universitat på B 
76. Drej til venstre i lyskurve nr. 2 ind på Poul- 
Fusstrase. Forsæt lige ud til en firkantet rund-
kørsel. Her forsættes lige over ad Kosterallee, 
pladsen ligger på venstre side. Der vil være 
A.D.A.C vejviser.

46

www.aarhus-caravan.dk

ApS
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TURISMEN har fået 
NY MINISTER

Regeringsrokaden tirsdag den 23. februar be-
tyder, at turismens minister fremover hedder 
Brian Mikkelsen, MF for de Konservative.
Brian Mikkelsen var indtil i går justitsminister. 
En post han har bestredet siden 2008, hvor 
han kom fra posten som kulturminister.
I et af sine første interviews som Økonomi- og 
Erhvervsminister nævnte ministeren allerede 
turismen:
-Jeg er en arbejdshest, og jeg er vant til at ar-
bejde rigtig meget. Og det bliver spændende 
at arbejde med en bred vifte af forskellige om-
råder, lige fra søfart til turisme og til vækst.
Brian Mikkelsen er uddannet cand.scient.pol 

fra Københavns Universitet og han er 44 år 
gammel.
Campingrådet ønsker hermed den nye mi-
nister velkommen på posten, og håber han 
kan være medvirkende til at vende skuden for 
dansk turisme i årene fremover.

Set på campingbranchen.dk

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.

CAMPING VILANOVA PARK
Kamma Vang
Apartado 64

Es-08800 Vilanova i la Geltrú - Spain 
E-mail: kamma@vilanovapark.com

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

Besøg denne dejlige  
fire-stjernet ferieplads. 

Garraf Bjergkæden sikrer et 
mildt klima året rundt. 
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Der var både udstiller- og besøgsrekord på 
årets Ferie for Alle i Herning, hvor flere udstillere 
også kunne melde om salgsrekord. De mange 
stande og aktiviteter fra 911 udstillere tiltrak i alt 
62.690 gæster, hvilket overgår den hidtidige 
besøgsrekord med 1.787 gæster. Samtidig blev 
lørdagen den mest besøgte dag nogensinde på 
feriemessen med 23.639 gæster.  

Intet kan tilsyneladende lægge en dæmper 
på danskernes rejselyst. De vil have rejser og 
store oplevelser, og det har de fået gennem 
tre dage på Ferie for Alle, der igen i år har ma-
nifesteret sig som Skandinaviens største af sin 
art.

Rekordsalg på messen 
Spies, der har udstillet på Ferie for Alle siden 
starten i 1998, melder om det største salg no-
gensinde. Hos Bravo Tours har man solgt i om-
egnen af 1.000 rejser. Falk Lauritsen tangerede 
sidste års rekordsalg: – Der har især været ef-
terspørgsel på de 14 rundrejser.  

Blandt det rekordstore antal gæster på Ferie for Alle 
2010 i Herning var den amerikanske ambassadør i 
Danmark, Laurie S. Fulton. Ambassadøren besøgte 
feriemessen som optakt til næste års udgave af Ferie 
for Alle, hvor USA er partnerland. Her ses Laurie S. 
Fulton sammen med administrerende direktør i MCH, 
Georg Sørensen. 

DCK havde den største samlede fællesrepræsentation på 

“Campingpladsen” ved årets feriemesse

RAPPORT FRA HERNING OG BELLA
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Stor aktivitet i de otte haller med 
camping
I de otte haller med camping har der været liv-
lig aktivitet gennem de tre messedage. Flere 
forhandlere har solgt campingvogne og auto-
campere, herunder en autocamper til tre mio. 
kr., ligesom der har været stor interesse for 
2010-nyhederne på campingudstillingen.

Ferie for Alle finder næste gang sted 
den 25.-27. februar 2011.

Fakta om Ferie For Alle 2010: 
Ferie for Alle 2010 spredte sig over 13 
haller med fem temaområder – Udland, 
Danmarksferie, Camping, Dansk Golfs-
how og Udeliv. I alt 66.000 kvadratmeter 
i MCH Messecenter Herning har gennem 
tre dage været spækket med oplevelser, 
ferierejser, campingvogne og udstyr fra 
911 udstillere. 

Red.

Det blev det værste vejr, vi har haft i de 
28 år, messen har kørt, og det afspej-
lede sig tydeligt i besøgstallet.
 
Sidste år var der 39.595 gæster, og i år 
blev det kun til 32.473. Specielt søndag, 
hvor det sneede kraftigt hele formiddagen, 
var slem.
 
Men på trods af det havde mange udstil-
lere heldigvis alligevel en god messe, da 
mange af de, der mødte frem, var motive-
rede. Faktisk fik vi for første gang en gæst, 
der kom på langrendsski om søndagen!

Facts om Ferie i Bella:
Antal besøgende: .  .  .  .  .  .  .  .  . 32.473 
Antal journalister:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 241
Antal udstillere:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  950  

(inkl. 140 på Golf i Bella)
Antal lande: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
Brutto m2: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41.000
Netto m2: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22.500
  

Ferie i Bella 2011 er 
den 28.-30. januar 

 
Red.

RAPPORT FRA HERNING OG BELLA
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Efter en kolossal succesfuld introduktion, er 
Enduro Mover nu klar med den næste gene-
ration, der er udviklet på basis de erfaringer, 
der er blevet gjort af campisterne i de første to 
år, den har været på markedet.

“Vi har bestræbt os på, at gøre vores nye 
Mover-generation endnu mere effektive og let-
tere at montere. Ligeledes har vi videreudvik-
let det tekniske således, at Enduro serien nu 
kan fås med både manuel og med elektrisk 
tilkobling og begge systemer til både enkelt-
akslede og dobbeltakslede campingvogne”.

Den nye generation fås i tre forskellige pris-
lag. Økonomiudgaven Enduro ECO koster 
kun kr. 5.999,- og den dyreste med elektrisk 

tilkobling kun kr. 11.999,- som vejledende ud-
salgspris. Det er således køber selv at afgøre, 
hvor meget man ønsker at investere i denne 
behagelighed, der jo gør det nemt, at manøv-
rere med sin campingvogn på campingplad-
sen og derhjemme.

Fælles for Enduro produkterne er, at de er 
meget lydløse, og at de arbejder meget præ-
cist med den nye “Softstart og Softstop” tek-
nik. Hvis du vil koble campingvognen på bi-
lens anhængertræk, kræver det præcis navi-
gering. Det er der også tænkt på ved Enduro. 
Hvis man “tapper” på knappen kan man navi-
gere vognen præcist til anhængertrækket. 

Den nyudviklede Enduro Premium (Patent-
anmeldt) er med elektrisk tilkobling og har en 
indbygget automatisk måling af det individu-
elle rulletryk på begge dæk, hvilket altid sikrer 
lige kørsel. Den nyudviklede tandhjulsgearing 
betyder slidstærk og præcis manøvrering.

Til dobbeltakslede vogne kan både Enduro 
PRO (Manuel tilkobling) og Enduro Premium 
modellerne benyttes. Til dobbeltakslede vog-
ne bruges, som ved enkeltakslede kun et sæt 
Movere. Enduro’s teknik betyder, at moto-
rerne ved drejning kører med forskellig hastig-
hed på det indvendige og det udvendige hjul. 
Det betyder ingen hopperi, mindre vridning af 
dæk og derved mindre slitage. Alle klare for-
dele i forhold til, hvad der i dag opleves i mar-
kedet. Priserne til dobbeltakslede vogne er 
henholdsvis kr. 9.999,- for Enduro PRO mo-
dellen og kr. 12.999,- for den elektriske 
Enduro Premium.

Den nye Enduro-Generation ligger klar hos 
de danske campingforhandlere i løbet marts 
måned.

Red.

EN MOVER ER IKKE BARE EN MOVER 

– næste generation af den populære Enduro Mover

                                          Enduro ECO 

 
                      Enduro Premium                             

 
                                Enduro Pro                              

 
                       Enduro Premium  

        
                               Enduro Pro  
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››››

- vi bestræber os lidt mere

Find nærmeste forhandler
www.caravanringen.dk

www.wilk.dk

Den nye klassiker

Den klassiske WILK S4 serie byder på campingfornøjelse på højeste
niveau og med stor mangfoldighed. Modelserien består af ikke
mindre end 13 forskellige grundplaner i størrelserne fra 450 - 700,
heraf 4 i 248 cm. bredde. Serien er også “verdensmester” i de 
populære kompakte 5 meter rejsevogne.

Priser fra kr. 135.580,-

Nyt udvendigt design

WILK S4****

 Hverdage 9.30-17.30 · Lørdag 10.00-13.00 - Lørdag lukket i perioden 1/9-31/12 · Søn- og helligdage 12.00-16.00
Aabybro Camping & Fritid A/S · Knøsgårdvej 121 · 9440 Aabybro · Tlf. 98 24 48 00

NY HJEMMESIDE
www.aabycamp.dk

Sommerlandets største
camping- og fritidscenter



Det kan godt være, at kri-

sen kradser i samfundet. 

Og det kan godt være, at 

danskerne sparer på nyin-

vesteringerne.

Men ferie skal der være 

råd til. Og campingferie er 

blevet trendy. Der kommer 

endnu flere campister til, 

mener Camping Branchens 

formand.

– Camping er blevet for alle. Og så er camping en 

grøn ferieform. Når vi i vores branche som forhandlere 

taler om krise, sammenligner vi med udviklingen, da det 

gik stærkest. I dag tror jeg, at udviklingen har fundet et 

mere naturligt leje med stadig fremgang, blot i et roli-

gere tempo, siger formanden for Camping Branchen, 

Torben Hansen.

Selv om forhandlerbranchen har oplevet et sandt 

boom i salget af campingvogne siden kort efter årtusin-

deskiftet, hvor antallet af indregistrerede camping-

vogne i Danmark er steget med over 30% til et stykke 

over 140.000, er brancheformanden overbevist om, at 

endnu flere danske familier vil få øjnene op for camping-

livets glæder – trods eller måske på grund af krisen.

– Og det er der flere årsager til. Med den teknologi-

ske udvikling er nutidens campingvogne blevet lettere 

og stadigt mere luksuriøse, uden at det har rykket på 

priserne.

Med andre ord er begrebet feriebolig på hjul blevet 

en både fleksibel, økonomisk og ikke mindst mere ind-

holdsrig måde at holde sommerhus på.

– I dag får man udstrakt luksus i selv meget lette 

vogne, der kan trækkes af de mindre biler, som øgede 

miljøhensyn har gjort populære. Campingferie er fleksi-

bel. Man kan tage hvorhen 

man har lyst, når man får 

lyst, uanset om det er som-

mer eller vinter, siger Tor-

ben Hansen.

Torben Hansen peger 

på, at vintercamping med 

de moderne campingvogne 

er blevet uhyre populær 

blandt danske campister, 

og det åbner for nye mål-

grupper.

– Flere danske campingpladser har åbent året rundt. 

De danske pladser har udviklet sig til nok de bedste i 

Europa, og der er noget for enhver smag. Pladserne 

satser mere og mere på temaer som wellness, fiskeri, 

golf, cykelture.

Det er en spændende udvikling, som tiltaler de dan-

ske familier.

– Man må ikke glemme, at camping for børnene er 

den ultimative ferieform. Når børnene har det godt og er 

selvaktiverede, så stresser mor og far af, fortæller for-

manden.

For familier med mod på at prøve camping, er en 

teltferie måske den perfekte indgang til campinglivet .

– For ganske få penge kan man få villatelte. Men, er 

det campingvogn, man vil have, så findes der mange 

nyere brugte vogne på markedet, man kan starte med 

til fornuftige penge, siger Torben Hansen.

Alt det kan man vel selvsyn forvisse sig om, hvis 

man tager turen til Herning og besøger den store messe 

“Ferie for alle”, der holdes fredag, lørdag og søndag i 

næste uge.

kilde: Campingbranchen/red.

CAMPISTER
VOKSER

ANTALLET AF
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Ingen over, ingen ved siden af, 
ingen i nærheden af...
KABE’s helt suveræne position som den mest købte helårs campingvogn, ikke
alene i Danmark, men i hele Norden er ubestridt. I Danmark er KABE den mest
købte de sidste 12 år - i træk.

Ikke fordi KABE er nogen billig campingvogn - ihvertfald ikke i det korte løb.
Men når man taler om holdbarhed og campingglæde hele året, er snakken en
ganske anden. For når man taler om konkurrerende og måske billigere mærker,
viser den helt store forskel sig først, når du har haft din KABE i nogle år.

2010-modellerne byder blandt meget andet på nogle artige 
overraskelser på udstyrssiden. Således er det opgraderede gulvvarme system
AGS II standard i alle modelrækker, og AGS II Pro, City-vand tilslutning samt
Pioneer mediecenter standard i Royal modellerne.

Se hele det store KABE modelprogram, 
17 basismodeller i Ædelsten-serien og 
11 modeller i Royal-serien, på www.kabe.dk

E L S K E R  A L L E  Å R S T I D E R

Find nærmeste forhandler på www.caravanringen.dk

- vi bestræber os lidt mere

Vil du vide mere om KABE 2010, så gå ind på www.kabe.dk hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbreve. 
Eller spørg en af de stolte KABE-ejere, der har gjort KABE til Danmarks mest købte helårsvogn de sidste 12 år i træk.

E L S K E R  A L L E  Å R S T I D E R



KøkkenHJØRNETHJØRNET
BIRGITS TÆRTE
Meget hurtig
 
Dej:
400 gr. mel
300 gr. smør
100 gr. flormelis
1 æg

Mandlerne ristes i honning og smør, blan-
des i creme fraichen, flormelis og en god 
“sjat” Amaretto likør. Det er mandellikør. 
Evt. 2 dr. mandelessens.

Dejen æltes hurtigt sammen, deles til to 
almindelige tærteforme.
Lad det hvile et par timer i køleskab og 
bag dem derefter i ovnen ved 200° til de 
er gyldne i kanten, det er ca. 35 min.
 

GRILLEDE JOMFRUHUMMER HALER
 
1 kg jomfruhummer haler med skal
2 fed hakket hvidløg
god olivenolie 
salt, peber
150 gr. kruspersille, uden stilk
1 citron
brød
serveres med creme fraiche
 
Halerne flækkes i sidste del af bugen. Ar-
rangeres pænt på et ildfast fad med ryg-
gen opad. Kom hvidløg 75 gr hakket per-
sille og lidt olivenolie samt salt og peber 
over og sæt dem i oven i 10 min. ved 200° 
og grilleffekt i 5 min.

Kan også gøres på en udendørs grill.
 
Serveres med citronbåde og de grønne 
persilleblade og 1 skål med creme fraiche 
samt brød.

Sæt evt. en skål med vand med citron-
skiver på bordet – man får lidt klistrede 

fingre – eller vådserviet-
ter, gerne dem med ci-
tron.

Regn med at man spi-
ser godt af denne ret.

Fyld:
Amaretto likør
200-300 gr. mandler
100 gr. flormelis 
38% creme fraiche 
honning
smør
Amaretto likør

Ombetrækning 
af hynder

Om

Kantsyede 
camping-

tæpper

NANO behandling af 
 alle tekstilerSyning af  

gardiner

mbetræknin
d

mbetræ g Syning af 

Specialsyede spring-
madrasser efter mål

Om
af hy

mbet
f h

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

campinginterior@fiberpost.dk • www.campinterior.dk

g-
ål

Specialsyede sengetæpper
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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

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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FREDERIKSHAVN/GØTEBORG TUR/RETUR

Bil + camp. Husbil 

Periode Udrejse Hjemrejse  + 5 pers. + 5 pers.

1/1 - 26/6 +
23/8 - 31/12

kl. 03.45, 07.15, 11.50, 
14.00
(tir, ons, tor, fre, lør)

kl. 02.10, 08.00, 09.00 
+ 16.00 
(tir, ons, tor)
kl. 16.00 (lør, søn)
kl. 18.45 (søn)

1.750,- 1.450,-

27/6 - 22/8 kl. 03.45, 11.50, 14.00, 
02.00 
(tir, ons, tor, fre)

kl. 08.00, 09.00  
(tir, ons, tor)
kl. 23.55 
(søn, man, tir, ons)

1.850 1.550,-

GRENÅ/VARBERG TUR/RETUR

Bil + camp. Husbil 

Periode Udrejse Hjemrejse  + 5 pers. + 5 pers.

4/1 - 1/7+
16/8-22/12

kl. 14.25 (man, tir, ons, 
tor, fre, lør, søn)

kl. 08.15, 19.40 
(ma, tir, ons, tor, fre)

1.750,- 1.450,-

2/7 - 15/8 kl. 13.15 
(søn, man, tir, ons, fre)

kl. 08.05, 18.35 
(søn, 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.
Ekspeditionsgebyr kr. 100,- . Ved bestilling på www.stenaline.dk kr. 0,-
Medlemskort til DCK fremvises ved ombordkørsel.

Færgerabatter 2010!

Hessellundvej 12, 7470  Karup · Tlf. 97 10 16 04 
www.hessellund-camping.dk · info@hessellund-camping.dk
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Der er blevet afholdt fastelavnsstævne på 
Skamstrup i dagene 12.-14. februar 2010.

Vi blev, som altid på Skamstrup, mødt af 
særdeles flinke og hjælpsomme mennesker. 
Vor ven fra oven havde været så flink at lægge 
et fint hvidt drys ud over hele pladsen, det bril-
lerede vi selvfølgelig med at køre fast i hele to 
gange, da vi ankom til pladsen (vi er endnu 
ikke begavet med 4-hjulstræk, men må nø-
jes med en Mazda’rati) da vi fik slidt os fri af 
det hvide stads, kom de hjælpsomme og tilbød 
at køre nogle gange med deres 4-hjulstræk-
ker, så der blev nogle spor til os at køre i. Det 
fungerede fint, men ikke nok med det, de til-
bød os også at komme over i deres vogn til en 

kop kaffe med lidt godt til, flinke mennesker.
Vi startede op med fællesspisning i klubhu-

set fredag aften (vores egen medbragte mad) 
og aftalte, hvordan stævnet skulle forløbe, 
særdeles hyggeligt. Næste dag mødtes vi så 
til tøndeslagningen og det lykkedes fint at få 
katten ud af tønden, ligesom vi både fandt en 
kattedronning og -konge. Herefter var der fa-
stelavnsboller i klubhuset, kl. 18 fik vi faste-
lavnsgryde og Claus lavede lagkage til alle til 
kaffen i anledning af hans fødselsdag.

Søndag stod i afslapningens tegn – ren 
hygge. Vi siger tak for et par dejlige dage.

Hilsen DCK 3282 Linda og Benny

2010
FASTELAVN PÅ SKAMSTRUP
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2010201201010202022
HUSKE LISTEN

KREDS SJÆLLAND:

Formand:  Karsten Andersen 

4420 Regstrup

Tlf. 4032 2462

e-mail: sjaelland@dck.dk

2010

16.04 - 18.04 ............................ 4 x 4 stævne

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

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

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

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

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

KREDS JYLLAND:
Formand:  Jørn Jacobsen

Truevej 23, True, 9550 Mariager

Tlf. 4831 8867 eller 2144 4301 

e-mail: jylland@dck.dk

2010

31.03 - 05.04 ......................... Kort påsketur

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

12.05 - 16.05 ...........Kr. Himmelfartsstævne

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

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

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

31.07 - 01.08 ...................... Fiskestævne, Lundby

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

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

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

LANDSSTÆVNER OG 
UDLANDSTURE:

2010

26.3 - 05-.04  ........ Påskestævne, Meddelby

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

21.05 - 24.05 ............Dansk/Tysk Pinsetræf

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

Tlf. 6441 4468/2081 9468

e-mail: fyn@dck.dk

2010

26.03 - 28.03 .............. Fødselsdagsstævne

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

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

04.06 - 06.06 .......................Fugleskydning

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

26.11 - 28.11 .....................................Julestævne
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08.10 - 10.10 ......“Gefechtstand”, Silkeborg

15.10 - 24.10 ................. Lang Efterårstur, Holland

12.11 - 14.11 ......................................... Ståbanko

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

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

30.12 - 01.01. 2011 ....... Nytårsstævne, Nr. Kollund

SKAMSTRUP:

 Grydebjergvej 32, Skamstrup

 4440 Mørkøv 

 e-mail: skamstrup@dck.dk

2010

31.03 - 05.04 ................................Påskestævne 

09.04 - 11.04 ............Spar på energi-stævne

23.04 - 25.04 .......................... Arbejdsweekend 

12.05 - 16.05 ................. Kristi himmelfartsstævne 

21.05 - 24.05 .................................Pinsestævne 

04.06 - 06.06 .................Familie cykeltur/grillfest 

18.06 - 20.06 ................ Midsommerstævne

20.08 - 22.08 .................................Sommerfest 

24.09 - 26.09 ................Heste/Kræmmermarked 

08.10 - 10.10 ............................ Arbejdsweekend 

29.10 - 31.10 ....... Hygge-hobbystævne nr. 3 

12.11 - 14.11 .......... Hygge-hobbystævne nr. 4 

26.11 - 28.11 ...................................... Julehygge 

30.12 - 02.01.11 .............................Nytårsstævne

De med fed markerede stævner kan læses på 

www.dck.dk 

Ormslev

Campinggaarden Ormslev | 8260 Viby J
Tlf. 8628 35 66

www.campinggaarden-ormslev.dk

E L S K E R A L L E Å R S T I D E R

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

Åbent i efterårsferien (uge 42)
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Når camping bliver til andet og mere end blot en ferieform - 
når det bliver til en livsstil, og man er drevet af en passion for 
campinglivet, stiller man automatisk større krav til udstyret.

Forteltet er dit vindue mod verden, når du camperer - en 
udestue til lange aftener og kølige dage.  

Netop fordi en så stor del af ferien tilbringes her, er valget 
af fortelt vigtigt. Et Isabella fortelt er lavet med tanke på 
campistens krav til ekstrem slidstyrke, stor funktionalitet og 
et optimalt indeklima - tilmed pakket ind i et smukt design 
ned i mindste detalje.

Et fortelt er en investering - ikke kun økonomisk, 
men også i familiens tid og velbefi ndende.

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

Tænk den bedste ferie,
når du tænker Isabella...!


