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FORSIDEBILLEDE:  Landsgeneralforsamlingen

Dansk Caravan Klub har afholdt 
den årlige landsgeneralforsamling 
i Undløse, i forbindelse med 
Landsstævnet 2010. Det var kreds 
Sjælland der i år stod for lands-
stævnet, det havde de i fælles-
skab med Undløse idrætsforening 
organiseret. 

På boldbanen var der indrettet 
med strøm for alle, og i hallen var 
der forskellige aktiviteter for alle 
deltagerne under hele arrange-
mentet. 

Lørdag festaften med buffet og efterfølgende dans til 
dansevenlig 60ér musik med et fuldt dansegulv aftenen 
igennem. 

Tak til kreds Sjælland for deres arbejde i dette arrange-
ment til stor glæde for medlemmerne. 

Ved landsgeneralforsamlingen var der igen i år jubilarer 
med 50, 40, 30, og 25 års medlemskab, vi vil benytte 
lejligheden til at sige tak for alle de år hos DCK. 

Der blev nogen udskiftning i landsstyrelsen, til dem som 
ikke ønskede at forsætte i LS skal lyde en tak for deres 
arbejde, og til dem som efterfølgende blev indvalgt i LS vil 
vi ønske dem velkommen til arbejdet, der bliver nok at 
tage fat på bl.a. NCT 2011 her i Danmark. 

DCK skal nok klare dette med en så positiv tilkendegi-
velse for afholdelse af et NCT fra jer medlemmer, det giver 
i LS en stor lyst til at udfolde det bedste der kan ydes. 

Til dem, som ikke kunne komme til generalforsamlin-
gen, blev der her kort forklaret, hvorfor vi skal afholde 
NCT; grunden er, at DCU har trukket sig ud af NCR sam-
arbejdet. DCU har fremlagt nogle påstande mod DCK, 
som DCU naturligvis ikke har kunnet dokumentere, og da 
DCK havde de andre Nordiske medlemmers fulde opbak-
ning valgte DCU at udtræde af samarbejdet i NCR. 

I Skamstrup ser det nu ud til, at det arbejde med vejfø-
ringen der blev påbegyndt for år tilbage, nu bliver en reali-
tet med en vejbrede så to køretøjer kan mødes. Arbejdet 
ventes påbegyndt snarest. 

Medlemmerne opfordres til at besøge vores hjemme-
side www.dck.dk for der at få de sidste nye oplysninger 
om, hvad der foregår i klubben. (Huskelisten og andet 
nyt). 

Udbuddet af træf er righoldigt i år både til ind- og ud-
land, så I ønskes rigtige gode sommeroplevelser med 
indhold. 

Kør forsigtigt pas på jer selv og andre. 
Tak for fremmødet til landsgeneralforsamlingen og tak 

til alle som har ydet et arbejde til gavn for klubben. 

DANSK CARAVAN KLUB – for folk på farten 
– hele året

Med venlig campinghilsen
Børge Jensen, landsformand 
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Landsstyrelsesmedlem: 
Alex Andreasen 
Tlf. 3251 6919 
Mobil: 2940 4450 
Mail: 
andalex@mail.dk 

Landsstyrelsesmedlem (forretningsudvalg):

Tonni Hansen 
Mobil: 2689 6040 
(efter kl. 16:00) 
Mail: 
krohans@stofanet.dk 

Landsstyrelsesmedlem (supl. forretningsudvalget):

Per Høegh Nielsen     
Mobil: 4031 2435
Mail: 
lkph@stofanet.dk

Suppleant: 
Peter Høgsbo 
Mobil: 4019 4257 
Mail: 
peter@hoegsbo.dk 

Landsformand (forretningsudvalg):

Børge Jensen 
Tlf. 4093 7549 
Mail: 
landsformanden@dck.dk 

Næstformand:
Poul Erik Hejlstrup 
Tlf. 2165 0464 
Mail: 
peh@1144.dk 

Landskasserer (forretningsudvalg):

Bodil Brohus 
Tlf. 5626 7901 
Mail: 
landskasserer@dck.dk 

Landssekretær: 
Lone Westergren 
Tlf. 6138 1775 
Mobil: 2978 0487 
Mail: 
landssekreaer@dck.dk 

LANDSSTYRELSENS LANDSSTYRELSENS 
KONSTITUERING KONSTITUERING 
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Ved det afholdte manøvrestævne, der blev af-
holdt hos Nellemann Biler i Odense med over-
natning på Odense City Camping, blev der 
kørt manøvrekørsel om lørdagen i 6 timer og 

vejrguderne havde været med os, solen skin-
nede fra en næsten skyfri himmel og de delta-
gende medlemmer fik en fin kulør i ansigterne, 
og søndag fik dem, der var interesserede, lige 
kørt en enkelt gang. 

Der deltog 7 vogne, hvoraf de to var fra 
Sjælland og en fra Jylland, så der var virkelig 
mulighed for at få kørt nogle gange i løbet af 
dagen, og alle tider blev næsten brugt op. Vi 

fik hjælp af manøvreteam Jylland, så der var 
godt styr på tingene. 

Vi havde lånt campingvogn hos Tarup Cam-
pingcenter, og der skal lyde en stor tak både 
til dem for lån af campingvognen samt til Nel-
lemann Biler for lån af arealet til manøvreba-
nen. 

Der skal også lyde en stor tak til dem, der 
bakkede op om dette stævne, samt en stor tak 
til vores instruktører.

Tak!
DCK 3888 Rita & Per Jensen

Kreds Fyn 

MANØVRESTÆVNE
  i Odense i weekenden den 

9. og 10. april 2010

KREDS FYNS
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Kreds Fyns stævne i Kr. Himmelfartsferien 
blev holdt på Langeland på Ristinge Cam-
ping og Feriecenter, og vi havde et rigtig godt 
stævne på trods af, at vejret ikke helt var med 
os.

Der var stor opbakning til stævnet med 25 
vogne fra hele landet, og her skal rettes en 
stor tak til alle, der bakkede op om dette. Det 
er det, der gør det sjovt at være arrangør, og 
her skal der rettes en speciel tak til Super 
Brugsen i Rudkøbing, der sponsorerede mor-
genbrød fredag og lørdag samt en stor tak 
Spar købmanden i Humble, der sponsorerede 
chips til vores Happy Hour torsdag efter at, vi 
var kommet tilbage fra Langelandsfortet.

Vi var 39 personer, der var på Koldkrigsmu-
seet Langelandsfortet, hvor der var masser af 
ting at se på – der gav stof til eftertanke – det 
kan varmt anbefales. Da vi kom tilbage, blev 
mange af os samlet til langbord, hvor en del fik 
deres frokost, og der blev rigtig snakket, og 
når vi nu var samlet, havde vi i løbet af efter-
middagen Happy Hour. 

Kl. 18.30 samledes vi til fællesspisning i op-
holdsstuen, hvor vi havde nogle hyggelige ti-
mer. Opholdsstuen var til fri afbenyttelse hele 
weekenden. Fredag havde alle fri, så man 

Kreds Fyns  
KR. HIMMELFARTSSTÆVNE

kunne gøre, som man ville, men efterhånden 
som folk kom tilbage til campingpladsen, blev 
vi samlet igen til langbord.

Lørdag skulle vi så på tur til Ristinge havn, 
hvor der var lavet aftale med de lokale fiskere 
om køb af fisk, og der blev handlet flittigt, men 
så begyndte regnen på vej tilbage. Kl. 14.00 
skulle vi spille minigolf, og det blev der, selvom 
det regnede, så det var faktisk rigtig sjovt.

Lørdag aften samledes vi igen til fællesspis-
ning med præmieoverrækkelse til vinderne af 
minigolfturneringen. Mens vi sad inde i var-
men, regnede det stadig, og det gjorde det 
indtil at vi skulle have standerstrygning søndag 
kl. 10.00.

Vi vil gerne rette en tak til Ristinge Camping 
og Feriecenter for stor velvilje i forbindelse 
med arrangementet og håber at mange vil 
vende tilbage hertil ved en anden lejlighed, da 
vi håber, at der er skabt yderligere interesse 
for Fyn og Langeland. 

Vi vil endnu engang takke alle for opbaknin-
gen, og vi glæder os til vi ses igen snart.   

Mange hilsner
DCK 2972 Conny & Kaj Fogde

DCK 3888 Rita & Per Jensen

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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Sidste sommer fik Anders, Sven og jeg ideen 
til et energi spare stævne, med ledpærer, sol-
celler, batterier og basal ellære som det store 
tema. 

Vi gik så i gang med det store arbejde at 
finde en masse informationer om led pærer 
solceller osv. 

Jeg var så heldig at løbe ind i en rar mand, 
som sælger ledpærer og andre lyskilder, han 
indvilligede i at komme og demonstrere hans 
produkter. 

Arbejdet skred frem og den store dag kom 
hvor stævnet skulle holdes, vi var noget over-
rasket, der var 36 tilmeldte vogne og 4 hold 
der kom uden vogne, ØHHHH, hvor skulle 
alle de mennesker være?? Der kom 60 men-
nesker til kurset. 

Der blev lavet biograf/film dag af Frederik 
og Mads, de havde fået til opgave at holde de 
børn, der var med, beskæftigede, så de har 
leget med alle oppe i Abehuset og rundt om-
kring på pladsen. 

Men vi ryddede fællesstuen og stillede sto-
lene op på bedste højskole manér, så kunne 
vi være der. 

Kurset gik i gang, og der sad ca 60 glade 
og forventningsfulde mennesker i rummet, 
dejligt at der også var mange kvinder til stede, 
og vi er sikre på, at de også fik meget ud af 
kurset – rigtigt fedt. 

Michael fra Rafa lys kom og begyndte sin 
fremlægning og fortalte meget om lys, lumen, ra 
værdi osv. JAE, lys er ikke bare lys, der er mange 
ting, der skal passe, for at det bliver godt. 

ENERGI SPARE 
STÆVNET 
PÅ SKAMSTRUP
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De fleste kørte hjem i løbet af søndag for-
middag, så jeg fik ikke sagt “farvel” til nogen, 
det er jeg lidt ked af, men sådan er det jo bare.

Konklusionen af det hele er: STÆVNET var 
en KÆMPE succes, der var mange fremmødte, 
forventningsfulde og glade deltagere med. 

Sven, Anders og jeg er meget glade for alle 
medlemmernes interesse og alle jeres tilken-
degivelser om at vores kursus/stævne var 
godt, så var det ikke spildt arbejde. 

Vi vil derfor sige MANGE TAK, til alle der 
deltog. 

DCK 3276 Anders Herløv
DCK 3269 Sven Kristiansen

DCK 2068 Claus Nielsen

Hvis der er interesse for et lig-
nende stævne i Jylland og på Fyn 

stiller vi os gerne til rådighed!

Kurset trak lidt ud, så vi måtte rykke aftens-
maden en time, så at vi kunne nå at lave den. 

Det blev lavet fællesspisning og der var højt 
humør. 

Efter maden begyndte vi at demonstrere 
pærene i de forskellige vogne, der var stor in-
teresse, og vi sluttede af kl. ca. 24, for der sad 
jeg og faldt i søvn ovre hos Kaj, så måtte jeg 
nok hellere se lidt nærmere på min hoved-
pude. 6 

Søndag morgen havde vi skaffet morgen-
brød til alle fremmødte. som de kunne hente i 
klubhuset. 

Efter standernedtagningen, begyndte Sven 
og Anders kurset i, hvordan man bruger et 
multimeter og andre elektroniske ting, og jeg 
begyndte igen at fremvise pærer. 

Interessen var stadig stor, og der var efter-
hånden kommet rigtig mange bestillinger, så 
vi brugte 4-5 timer til fremvisning og demon-
stration, så var der flere bestillinger. 

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

8.500.-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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Spar Es camping ligger flot med udsigt til Dyb-
bøl Mølle og Sønderborg Slot. De har en lejr-
chef med smil, hjerte og godt humør. 

Vi ankom til pladsen onsdag. Nogle skal jo 
først på arbejde, inden man kan tage af sted. 

De fleste var jo nok kommet. Der var jo fyldt 
godt op, da man fik ti dage for 500 kr., ja det 
var da billigt. Nå, men vi blev jo henvist en 
plads helt nede i sidste række, hvor det var lidt 
fugtigt. Vi fik nu campingvognen kørt ind på 
plads, og hvad skete så, ja vi fik temmelig nær 
jordforbindelse. Vi måtte have fat i Dansk Auto 
Hjælp for at komme derfra – vi kunne jo ikke 
campere der. Men campingværten var da 
også ked af det, da han ikke kunne henvise os 
en anden plads, nej det endte med at vi måtte 
helt ned på stranden at ligge. Men det skulle 

de nu ikke høre for, 
vi havde en rigtig 
god plads. 

Onsdag var 
der standerhejs-
ning og vel-
komst. Derefter 
var der æblekage og 
div. kage som Else og 
Kisser var mand for . 

 Torsdag formiddag 
kørte vi til Catrinesminde 
Teglværk, hvor vi blev delt op i tre hold med 
hver sin guide. Vi havde en god fortæller og 
rundviser. 

Fredag aften var der fællesspisning oppe i 
opholdssalen med en rigtig god gang jysk 

Lejrchefen på Spar Es Camping. 

Sønderborg Slot.

Dybbøl Mølle.

SPAR ES CAMPING 
i Påskeferien 2010
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Lørdag kl. 10 mødtes vi på Sønderborg Slot, 
hvor vi kom lidt tilbage i tiden. Derefter kørte vi 
en tur over grænsen, da der jo også skal lidt 
proviant til. 

Søndag fællesspisning i samlingsstuen, 
hvor vi hver især havde vores medbragte på-
ske frokost med. Spiritus, ja det stod på bor-
dene til fri brug, men vi havde da vist også selv 
lidt med, ja lidt. Ja mildest sagt så havde vi en 
kanon god dag. 

Mandag, ja så var der oprydning, stander-
strygning og farvel og en stor tak til SRAR ES 
for alt den hjælp, som de har ydet til os. Og en 
stor tak til Jørgen og Kisser og Helge og Else 
for en god påske. 

DCK 2728 Finn & Elin

mad, det var billigt, og det var mere end rige-
ligt, ja vi delte faktisk det sidste, så vi hver især 
havde noget til næste dag. 

Model af Sønderborg Slot i Lego.

Indgang til Catrinesminde Teglværket.

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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Den har været lang. Og den har været hård. 
Vinteren har sat sine spor. Men nu er det forår 
med plusgrader, og forhåbentlig masser af sol 
undervejs. Selv om danske campister i stort 
tal har fået øjnene op for glæderne ved vinter-
camping, er det trods alt flertallet, som i denne 
tid trækker deres rullende feriebolig af hi.

Og så handler det om at begrænse risici. 
Det handler om at sikre sig, at påske-, pinse- 
og sommerferien forløber planmæssigt uden 
alvorlige overraskelser og ulykker. Og så 
handler det om at sikre sin investering bedst 
muligt.

“Mange glemmer, at campingvognens til-
stand har afgørende betydning for familiens 
og medtrafikanternes sikkerhed. Samtidigt 
mister en dårlig vedligeholdt campingvogn 
rigtig meget i værdi på kort tid”, siger Cam-
ping Branchens formand, Torben Hansen.

“Det sker ret ofte, at vi forhandlere får 
vogne ind, der måske blot skal have skiftet 
en skinne, og hvor vi så kan konstatere, at 
vognen er udstyret med gamle og ofte rev-
nede dæk. Det er ekstremt farligt at køre 
rundt med”, siger han.

Men det er ikke kun et spørgsmål om gamle 
dæk. Ofte stemmer dæktryk ikke overens med 
vognens lasteevne, og det er ikke bare ulovligt 
men også farligt. Det er igen et spørgsmål om 
familiens og medtrafikanternes sikkerhed.

Og, når nu vinterens is og sne smelter un-
der solens stråler, peger brancheformanden 
på endnu en ting, man bør være opmærksom 

på – nemlig campingvognens fjende nummer 
et: FUGTEN.

“Et er, at campingvognen simpelthen for-
går, hvis den har uopdaget fugt. Noget an-
det og måske mere alvorligt er, at man får 
skimmesvamp, hvis man ikke opdager fug-
ten i tide. Det går ud over familiens helbred. 
Derfor bør man også jævnligt få lavet en 
fugttest af fagmænd, for fugt kan være svær 
at lokalisere for en lægmand”, siger han.

I det hele taget anbefaler formanden, at man 
med sin campingvogn gør som med familiens 
bil: Lad den som minimum gennemgå et årligt 
sikkerhedstjek og få fugttesten med i købet.

“Det er ikke kørte kilometer, som er afgø-
rende. Alt tæres med tiden – også uden at 
blive brugt”, siger Torben Hansen og tilføjer:

“Det handler om så vigtige ting som gas-
anlæg, bremser, træktøj og lys. Man har jo 
ikke en kinamands chancer for at vide, hvor-
når de forskellige dele svigter, hvis man ikke 
får det tjekket. En fagmand kan bedre vur-
dere, hvornår en vigtig del er ved at nå græn-
sen for holdbarhed. Det er de færreste, som 
selv kan det”.

Kilde: Campingbranchen/red.

Gamle og defekte dæk på campingvogne 
er desværre ikke noget særsyn hos landets 
campingforhandlere.

SIKKER FERIESIKKER FERIE
KRÆVERKRÆVER
FORBEREDELSEFORBEREDELSE
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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

HEJ! – FRA CAMPING VILANOVA PARK
Jeg vil her med ønske jer en God Pinse og dejlig sommer til jer alle.
Her ned i Spanien og på Camping Vilanova Park er vi begyndt at føle sommeren og det 
dejlige vejr.

På campingpladsen på denne årstid, er der ikke så mange danske familier igen, mere 
eller mindre 10 familie, da mange af vores gæster efter lang tids ophold er draget hjem til 
Danmark, og det er det samme som sker år efter år. 

Men så glæder vi os over at se den yngre danske generation i sommerferien, og i år be-
gynder senior-perioden den 21. august, hvor mange allerede har bestilt til deres ankomst.  
Husk senior, mine gode specielle priser, som kun kan bestilles igennem mig og ikke ses på 
vores internetside. 60 dage for kun € 495,-

Ellers ikke noget nyt fra mig, alt er ved det gamle, stille og roligt – vi glæder os til at hilse 
på jer alle igen. 

MVH: Kamma Vang
Salgsdirektør for Skandinavien
Camping Vilanova Park
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Bronze:
DCK 1332 Bente Halsgaard
DCK 2180 Ove Andersen
DCK 1331 Henriette Knudsen

Sølv:
DCK 1380 Dennis Hjort

2. gangs Guld
DCK 2234 John Lauersen

4. gangs Guld:
DCK  2153 Flemming 

Sørensen

Elite Guld
DCK  3221 Bjarne 

Kristensen
DCK 2090 Jørn Andersen

DIPLOM MODTAGERNE 
på Kreds Sjællands Manøvrestævne i 

Kr. Himmelfartsferien på Rosenholm Camping

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

6. gangs Guld
DCK 3006 Niels Døssing

Kreds Sjællands Manøvre Team 
ønsker alle tillykke med diplomet!
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Holbæk kommune har nu bevilget den nye vej 
ned til pladsen. Placeringen af vejen bliver ca. 
75 meter længere henne af Grydebjergvej, 
lige efter det lille landsted, der ligger ved den 
gamle vej. 

Som vist på billedet vil vejen komme ind i 
hjørnet, til højre for gæstehytten.

Kommunen etablerer kun vejen til skæl. Det 
vil sige at klubben selv skal stå for at etablere 
selve indkørslen på pladsen. Arbejdet omfat-
ter at fælde træer, buske og ikke mindste at 
etablere selve vejen på pladsen. 

 Det vides ikke helt hvornår man starter, 
men kommunen har udmeldt at de vil starte, 
når frosten er væk. Men en ting kan vi med 
sikkerhed sige, der skal laves en opmåling til 
den nye vej ,og ikke før landmåleren har sat 

sine små pæle i jorden, går kommune i gang, 
så hold øje. 

Vi skal informere om at man lukker 
camping pladsen på et tids punkt 
under etableringen af vejen i ca. 7 
dage. Derfor skal vi have oplyst tele-
fon nummer og mail på jer, der har 
vogne fast på pladsen, for derved at 
kunne informere jer om at hente el-
ler flytte vogne, inden pladsen luk-
ker. Der vil komme info, Om alt dette 
på hjemmesiden 14 dage før. 

Spørgsmål vedr. den nye vej samt oplysning 
om telefon nr. og mail på jer, der mere eller 
mindre har jeres vogn stående fast på plad-
sen, kan ske via mail. 

Ligeledes hvis der skulle være nogle af 
medlemmerne, der vil yde en arbejdsindsats 
ved etableringen af vejen på pladsen, kan vi 
kontaktes på mail. 

Der vil komme mere info, så snart arbej-
det påbegyndes. 

Driftudvalget på pladsen
skamstrup@live.dk 

Projektleder: Leif Hansson
leif@hansson.dk 

NYE TILKØRELSESFORHOLD NYE TILKØRELSESFORHOLD 
TIL SKAMSTRUP CAMPINGTIL SKAMSTRUP CAMPING

BERIGTIGELSE: 
Vi må med beklagelse tilstå at der i vores januar nummer af Apen-dix var indsneget sig en fejl med 
hensyn til antal udgivelser på DCU’s blad. Vi havede skrevet at det udkom 6 gange pr. år, dette er 
ikke rigtigt, det udkommer 8 gange om året.

Redaktøren
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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)

NYT FRA REDAKTØREN

Samarbejdsplads – 15% rabat 

Åbent 1. april - 3. oktober 2010

 

Velkommen
TIL NYE MEDLEMMER!TIL NYE MEDLEMMER!

4081 Mona & Stigaard, 3400 Hillerød 

4082 Benny Dreyer Andersen, 8831 Løgstrup 

4083 Linda & Jes Guldhammer, 2750 Ballerup 

4084 Line Bak Lauersen, 3550 Slangerup 

4085 Maria Anja Toft, 2200 København N. 

4086 Conny & Viggo Hvolbøll, 4200 Slagelse 

Hej alle sammen
Da jeg debuterer som redaktør på dette blad, 
håber jeg, at I vil tage godt imod det nye blad.

Jeg  hedder Ejvind Nielsen, er 50 år, gift og 
bor på sydsjælland, pt. har jeg intet arbejde.

Jeg har en del  nye idéer til vores blad, som 
jeg håber, at den ansvarshavende redaktør 
samt jer læsere, vil tage godt imod. En af disse 
er en teknisk brevkasse, men det kan kun lade 
sig gøre, hvis der er interesse til at stille spørgs-
mål fra jeres side. En anden idé kunne være en 
annonceside “markedsplads/rodekasse”, 
hvor I læsere kan købe/sælge eller bytte ting. 

Jeg håber på, at der vil komme lidt flere ind-
læg fra de tre bestyrelser, så vi kan få lidt ind-
blik i, hvad de har af tanker og gode idéer – 
det samme gælder for Landsstyrelsen. 

Nu da vi kun udkommer 6 gange om året,  
er det vigtigt, at det materiale – som skal i bla-
det – er fremme til tiden.

Hvis der sidder nogen ude i landet med en 
god idé til bladet, er man velkommen til at kon-
takte mig.

Håber at I alle får en god sommer.

Med venlig sommerhilsen
redaktøren
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STÆVNEannoncer
FAMILIE CYKELTUR
Den 11.-13. juni 
– Kom og være med til Skamstrup campings familietur

Vi vil cykle ud i det skønne landskab, der 
ligger rundt om vores plads. 

Turen er på ca. 14 km og vi vil bl.a. komme 
forbi Torbenfeldt slot. 

Torbenfeldt ligger på en af Sjællands skøn-
neste strækninger mellem Mørkøv og Und-
løse. Hovedbygningens tre fløje rejerser sig 
på en søholm. Den middelalderlige oprindelse 
er tydelig, men anlægget er præget af senere 
ombygninger. Ældst er sydfløjen med hvæl-
vede kældre fra 1400-tallet. 

Den nuværende østvendte midterfløj med 
portgennemkørsel blev ifølge en inskriptions-
tavle opført i 1577. Endelig nordfløjen, oprin-
delig en bindingsværksudbygning, der i 1767 
blev erstattet med den nuværende to etager 
høje fløj, der mod øst afsluttes med et svært 
rundt tårn opført i 1906. 

Hvem husker ikke de gamle danske film 
“kampen om Næsbygård” osv. med Poul Ri-
chard i hovedrollen.

Vi vil gøre et længer ophold ved slotte, hvor 
der vil blive serveret sandwich og drikkelse, 
samt vil her være en fysisk post. Cykelturen 

byder på en del poster med forskellige opga-
ver/spørgsmål. 

Cykelturen starter lørdag med fælles mor-
genbord for alle i stævnet, Skamstrup serve-
rer brød & kaffe, the. For dem, der ikke kan 
cykle med, vil der være hygge i klubhuset, her 
vil der også blive serveret sandwich. 

Lørdag aften vil grillen være tændt, til fælles-
spisning, medbring selv maden dertil. 

Der vil derefter være uddeling af diplomer til 
dem der har cyklet, samt præmier for bedste 
svar ved posterne på ruten… ligeledes vil der 
blive serveret kaffe & the med kage til. 
Stævnepris pr. pers. for voksne.  . kr. 50,- 
for børn fra 7 til 16 år   .  .  .  .  .  .  .  . kr. 20,- 
for børn fra 0 til 6 år .  .  .  .  .  .  .  .  GRATIS

Beløbet bedes indbetalt på nordea konto 
2267 8970389696, husk DCK nr. 

Sidste frist for tilmeldingen er 
den 8. juni – på gensyn 

Skamstrup Camping
Tlf. 22 940 941, mail: skamstrup@live.dk 

DCK 1213 Christina & John Hansson
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Fredag ankomst 
Fredag kl. 20.00: Standerhejsning, deref-
ter mødes vi i teltet, hvor lejrchefen vil fortælle 
om pladsens historie, derefter skal vi bage vaf-
ler – medbring selv kaffe og service. 

Lørdag kl. 9.30: Vi mødes på parkerings-
pladsen og kører i egne biler til Brandbil Mu-
seet, hvor der er rundvisning med guider. Der-
efter har I fri resten af dagen, som eventuelt 

kan bruges til en tur i svømmehallen, der er 
gratis, når vi ligger på pladsen. 

Der er også mulighed for at fiske i pladsens 
fiskesø, det koster 50 kr. for 2 timer. 

Der er også forskellige dyr på pladsen samt 
en god legeplads og hoppepude. 

Lørdag kl. 18.00: Vi mødes i teltet til fælles-
spisning med egen mad og drikkevarer. 

Søndag kl. 10.00: Standerstrygning. 

Stævnegebyr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 145,-
som dækker 2 entrebilletter til Brandbil Mu-
seet samt et lille frandsbrød lørdag og søndag 
og vafler fredag aften. 

Overnatning afregnes med lejrchefen.
Prisen er pr. døgn m/strøm og 

bad for 2 voksne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 110,-

Tilmelding til: Tilmelding til: 
DCK 2597 Ellen Hansen DCK 2597 Ellen Hansen 

 Tlf. 2086 3737  Tlf. 2086 3737 
 Mail: hansen@evh3737.dk  Mail: hansen@evh3737.dk 

 eller på eller på  www.dck.dkwww.dck.dk

MIDSOMMERSTÆVNE
25.-27. juni 2010 på Campwest. Baunhøjvej 34, 6840 Oksbøl

20060522

10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

Tlf: 7588 3575 - www.randboldalcamping.dk
Kom i det Grønne!
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KREDS SJÆLLAND AFHOLDER 
SOMMERFERIE
Den 26. juli – 1. august på Skamstrup, Grydebjergvej 32, 
Skamstrup, ved Mørkøv

Program 
Perioden er fra mandag den 26. juli til søndag 
den 1. august 2010. Man er naturligvis velkom-
men til at komme før og blive efter. 

Den 26 juli kl.11.00: Standerhejsning, der-
efter finder vi ud af, hvad stemningen er for 
nogle ture, eller hvad vi kan/vil lave på plad-
sen af hyggelige ting. 

Nogle forslag kan være, petanque, bål- 
hygge, gåture, cykelture, gymnastik, tur til Bir-
kegårdens haver, tur til Havnsø osv., eller må-
ske bare slappe af. 

Den 1. august kl. 10.00: Standernedha-
ling.

Det kunne være hyggeligt, hvis nogle medlem-
mer fra hele landet kunne få lyst til at komme til 
Skamstrup campingplads. 

Der betales alm. overnatningspris. 
Stævnegebyr er pr. enhed  .  .  .  . kr. 60,-
for enlige .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 30,-

Pengene går til lidt spiseligt af en eller an-
den art. Stævnet giver 5 point i logbogen. 

Tilmelding på www.dck.dk eller 
andersen.dck2090@webspeed.dk 

På gensyn 

DCK 2090 Pia & Jørn Andersen
Tlf. 2095 4283

 
Hvor skal du/I hen på sommerferie?

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

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)
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FISKESTÆVNE
Den 30. juli – 1. august 2010 i Lundby
på Tolne Camping

Fredag ankomst 

Lørdag kl. 9.00: Standerhejsning og indbe-
taling af stævnegebyr og overnatninger.

Kl. 09.15: Fiskekonkurrence til kl. ?? 
Kl. 12.00-13.30: Frokost pause, fiskeri kun 
for børn. 
Kl. 18.30: Langbord med fællesspisning og 
uddeling af præmier.
Der er fri fiskeri i den lille sø til kl. 23.00.

Søndag kl. 10.00: Standerstrygning.

Stævnegebyr + overnatning 2 døgn og fri fi-
skeri i den lille sø. 

Lørdag fra kl. 9.15 til 23.00 for alle. 

Lørdag morgen er der et lille franskbrød pr. 
vogn. 

Pris 
Campingvogn og 2 personer  .  .  . kr. 350,-
Pr. barn til 14 år  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr.  80,- 

Strøm og fiskeri i den store sø afregnes 
med campingværten.
 

Tilmelding senest 25. juli til 
DCK 750 

Ruth & Jacob Kjærsgaard 
Tlf. 9712 6597

DCK 2672
Lene & Jan Notler

Tlf. 4091 5493

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

www.gronninghoved.dk · info@gronninghoved.dk

✰✰✰ 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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PETANQUEPETANQUESTÆVNESTÆVNE
Den 6.-8. august på Syltemae Camping, Strandgårdsvej 13, 
5762 V. Skerninge

Program
Fredag: Ankomst.

Lørdag kl. 09.30: Standerhejsning.
kl. 9.45: Afgang til petanquebanerne i egne 
biler, der er ca. 10 min. kørsel.
kl. 12.00: Vi holder pause i spillet og spiser 
vores medbragte frokost.
kl. 12.45: Vi fortsætter spillet og kører hjem, 
når vi er færdige.
kl. 16.00: Happy Hour.
kl. 18.30: Fællesspisning ude eller inde og 
uddeling af præmier.

Søndag kl. 10.00: Standerstrygning og far-
vel og tak for denne gang.

Overnatning
Pr. enhed inkl. strøm, kun til lader.  kr. 110,-
Stævne gebyr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr.  55 ,-
Enlige.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr.  30,-

Ved tilmelding oplys venligst hvor mange, der 
vil deltage i petanque og medbring venligst 
kugler, da vi ikke har kugler til alle.

Tilmelding senest 1. august til 
DCK 3888 Rita & Per Jensen
Tlf. 6226 3258/7220 1358

eller på www.dck.dk

Stævneprogram 
Fredag: Ankomst. 

Lørdag kl. 9.30: Standerhejsning derefter 
indbetalinger. 
Kl. 10.00: Starter fugleskydningen. 
Kl. 18.00: Fællesspisning i samlingsstuen 
med egen mad og drikkevarer, der efter præ-
mieuddeling til de “heldige” skytter. 

Priser
Stævnegebyr pr. familie .  .  .  .  .  .  . kr. 40,-  
Enlige.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 20,-  
Fugleskydning pr. pers. .  .  .  .  .  .  . kr. 25,-  
Fri pistol (5 skud) .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 20,- 
Overnatning er til ACSI pris. 

Tilmelding senest den 6. august til: 
Henning Hansen, tlf. 4054 3587 

efter kl. 17 – skal respekteres 
eller på www.dck.dk

FUGLESKYDNING
Den 13.-15. august på Jyllandsringens Camping, 
Skellerupvej 38, Resenbro, 8600 Silkeborg
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MENU TIL HØSTFESTEN LØRDAG 
AFTEN

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

Kyllingesalat på ananasring
Helstegt oksefilet og farseret kalkun

Salatbar og flutes
Flødestuvede kartofler og 

baconkartofler

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

betaling på ovennævnte konto. 

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

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

forbi Karup.
•  Deltagelse i manøvrekørsel kræver delta-

gelse i stævnet.

Bindende tilmelding senest 
den 24. august til: 

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

eller på www.dck.dk 

MANØVRESTÆVNE
og høstfest
Hessellund Sø Camping, Karup, den 27.-29. august

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

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

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

• Ankomst fredag 
• Standerhejsning fredag kl. 19:45
•  Happy Hour m/info fredag kl. 20:00
• Stævnegebyr   .  .  .  .  .  .  .  kr. 40,-
• Overnatningspriser 
 Pr. døgn inkl. el  .  .  .  .  .  . kr. 110,-  
• Egne børn er gratis
•  Endeligt program udleveres ved an-

komst
•  Forudbetaling kan ske på konto. 

2267-6269731395
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Den meget brede strand på Rømø er hvert år 
i den første weekend (startende med fredag)
af september hjemsted for det største danske 
dragetræf, hvor drageflyvere i tusindtal fra nær 
og fjern mødes. Dragetræffet giver alle rig mu-
lighed  for at flyve, vise deres drager og se, 
hvad andre drageflyvere har fundet på af nyt. 

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

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

Fredag: Ankomst. 

Lørdag kl. 10.00: Standerhejsning og vel-
komst og indbetaling af stævnegebyr. 

Resten af dagen til egen dispotion. Der er 
forskellige aktiviteter på stranden, også for 
børn. 
Kl. 18.30 ???: 

Kl. 21.00-22.30: Natflyvning med drager på 
stranden. 

Søndag kl. 10.00: Stranderstrygning og 
afsked. 

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

Tilmelding senest den 
22. august 2010 

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

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

Vi skal ligge på Lakolk Strand Cam-
ping. 

DRAGETRÆFDRAGETRÆF
Den 3.-5. september 2010

21. internationale

www.aarhus-caravan.dk

ApS

46
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Tilmelding på nettet www.dck.dk 
eller til 

DCK 3381 Inge Christiansen 
Tlf. 2811 1893 eller jec@nrdc.dk 

DCK 3272 Anette Christiansen 
tlf. 2811 1852 eller anette_ec@hotmail.com

FRISØR- OG 
DESIGNERSTÆVNE
på Skamstrup den 10.-12. september 2010

Kom og blive klippet og farvet på Skamstrup. 
Nadia og kollega vil være frisør, så hvis du har 
nogle speciale ønsker, så er det nu det skal 
føres ud i livet. 

Designer Helene vil gerne give dig mulig-
hed for at få tegnet en skitse til din egen kjole 
efter mål. Hun har været udlært designer i et år 
og vil gerne havde noget udfordring. 

Afsæt allerede nu dagen, der vil være mulig-
hed for fællesspisning ved grillen lørdag aften. 

Priserne for de enkle ting vil blive efter, hvad 
der skal laves, men da vi er mange samlet, er 
det helt sikkert til DCK priser. 

Stævnegebyr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 100,- 
Overnatning til Skamstrups priser. 

22



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

Campingpladsen ligger lige i hjertet af Silke-
borg, og derfor i gåafstand, til rigtig mange 
muligheder for spændende oplevelser, her i 
Danmarks Campingste Område. 
www.campingste.dk 

Program
Lørdag  kl. 13.30: Rundvisningen på badet 
starter, og vi kører de 2 km derud i egne biler, 
og forventer at være tilbage på campingplad-
sen ved  17.00 tiden.

Senere på aftenen samles vi til hygge og 
evaluering, og udfordrer hinanden i tilegnet 
viden om besøget her i Silkeborg, og der vil 
være præmier til de kvikkeste hoveder.

Søndag formiddag: For de der har tid og 
lyst, gåtur langs åen til havnen med slusen og 
rutebådene, og rundt på “Den Gamle Papirfa-
brik”. Afslutning på det store marked her på 
Søtorvet. Se endnu mere om stævnet på 
www.dck.dk   

Tilmelding helst inden den 1. oktober, 
af hensyn til bestilling af rundvisningsguiderne 
fra bunkermuseet.

Stævnepriser:
For enhed med 2 personer, pladsgebyr og 
hund pr. nat.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 120,-  
Evt.  EL (ikke til opvarmning) .  .  .  kr.   25,-
Stævnegebyr  pr. vogn  .  .  .  .  .  .  kr.   30,-
Rundvisning på Silkeborg Bad, (som 
er valgfrit)  pr. tilmeldt pers..  .  .  . kr.   40,-

Overnatningspriserne under stævnet, er også 
gældende ved evt. før ankomst i uge 40, og 
evt. senere afrejse i uge 41, hvis man gerne vil 
opleve mere i Danmarks Campingste Område. 
 

Tilmelding til stævnet:
Til DCK 2664 

Lykke & Alex Kramme Jepsen, 
tlf. 2294 0091 efter kl. 18.00 eller  

a_kramme@webspeed.dk
 eller på www.dck.dk

Aarø Camping
Jeg vil benytte lejligheden til at gøre opmærk-
som på at når vi kommer på jeres liste over 
samarbejdspladser vil jeg give 10 % rabat til 
alle medlemmer af DCK der besøger Aarø 
Camping – mod forevisning af medlemsbevis, 
Vi har også åbent om vinteren med tilmelding.

God campingsæson
Med venlig hilsen

Jan Peter Sejersen
Aarø Camping

DK-camp, Plads 381, Aarø 260
6100 Haderslev, tlf. 7458 4482

aaro@aaro-camping.dk, www.aaro-camping.dk
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Turen går til:
Camping-Romantische-Strasse, Muenster 67,
De 97993 Creglingen. 

På campingpladsen findes restaurant, mini 
marked, brødudsalg, opvarmet indendørs 60 
kvm. Swimmingpool, til fri afbenyttelse. 

I turen indgår følgende: 
• Velkomstgave. 
•  7 overnatninger inkl. bad og strøm, ikke 

strøm til varme! 
•  Et museumsbesøg på slottet og Deutche 

Automuseum i Langenburg, der er 35 km 
i egen bil, der er udstillet ca. 70 racerbiler, 
blandt andet flere fra Le Mans, så der er no-
get for drenge i alle aldre. 

•  Der vil være en bustur til Wuerzburg, med 
ca. 1 times rundtur i byen, med guide (tysk-
talende), derefter ca. 3 timer på egen hånd. 
Der efter spisning på restaurant, hvorefter 
turen går tilbage til campingpladsen. 

•  Der vil være spisning på campingpladsen 
en aften, hvor der serveres Wienersnitzel 
med brasede kartofler, salat/gemüse og is 
til dessert samt 1 fl. vin pr. vogn. 

Der er muligheder for selv at opleve mange af 
de gamle smukke byer som ligger i nærheden. 

Creglingen 3 km., Rothenburg o. dt.15 km, 
Weikersheim 15 km. Roettingen 13 km, blot 
for at nævne nogle. Endeligt program med 
tidspunkter ved ankomst. 

Alt dette for en pris af: 
Pr. vogn (2 personer) .  .  .  .  .  . kr. 2.750,-  

Der er desværre kun plads til max. 28 
vogne, så det bliver efter først-til-mølle princip. 

Tilmelding til: 
Jørn Jakobsen

Tlf. 4831 8867/2144 4301
Mail: true@jakobsen.mail.dk 

eller på www. dck.dk 

Pengene bedes indbetalt på: Reg. Nr. 2267 
Konto nr. 6273528944 senest den 3. sep-
tember 2010.

LANG EFTERÅRSTURLANG EFTERÅRSTUR
Den 16.-23. oktober 2010

24



Vi vil gerne invitere jer alle – børn som voksne 
– til en mini-efterårsferie i Bylderup Bov. Der 
vil være underholdning til alder aldersgrupper. 
Vi skal med Iver Gram fra Sort Safari ud og se 
Grå Sol i Rickelbuller Krog / Margrethe Krog. 
Programmet er endnu ikke fastlagt, med dette 
vil I bl.a. opleve. 

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

ster. 
•  Happy hour fredag aften. 
•  Franskbrød lørdag morgen. 
•  Byen Tønder / en tur over grænsen. 

Lørdag kl. 10: Iver Gram fra Sort Safari vil 
Fortælling om stormfloder, marskkultur og 
den naturoplevelse der venter os. Gå tur på 
ca. 3 km blandt titusinder af vilde gæs på 
markveje på digetop eller asfaltvej. 

Forhåbentligt godt vejr. 

HUSK
Varmt/praktisk udetøj, kikkert og PAS. 

MINI EFTERÅRSFERIE
MED GRÅ SOL
Den 21.-24. oktober 2010 på Kristianshåb Camping,
 6372 Bylderup-Bov

Prisen for denne tur/oplevelse: 
Voksne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr.   80,-
Børn   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr.   55,- 
Overnatning pr. dag pr. enhed   .  .  kr. 100,- 
Strøm afregnes med campingpladsen. 

Fælles spisning lørdag aften (valgfrit).
Menu: 
Svineskank/kalkunlår/kyllingelår med rigelig 
tilbehør. 

Pris
Voksne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 119,- 
Børn   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr.  60,- 
Skal bestilles ved tilmelding og er bindende. 
Drikke vare kan købes billigt eller medbringes. 

Sidste tilmelding d. 1 oktober.
DCK 2457 Pia Brammann 

Tlf. 6017 6606

DCK 2434 Joan Abrahamsen 
Tlf. 20 14 87 14 
Efter kl. 15.00
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Regeringen har besluttet at gennemføre en 
hjælpepakke til landbruget på 1 mia. kr., så 
landbrugets konkurrencevilkår kan blive for-
bedret. Campingrådet ønsker landbruget til-
lykke med de forbedrede konkurrencevilkår, 
men stiller samtidig et klart spørgsmål om, 
hvorfor regeringen i den seneste tid gentagne 
gange har sagt nej til forbedring af camping-
pladsernes og den øvrige turismes konkur-
rencevilkår. 

Campingrådet kunne i en nyligt gennemført 
undersøgelse påvise, at der er stor risiko for, at 
Danmark mister op mod 1.000 arbejdspladser 
som følge af momsnedsættelsen på tyske 
campingpladser. Campingrådet har derfor 
foreslået regeringen, at de danske camping-
pladser også bliver lettet i momsbyrden i lighed 
med de tyske campingpladser, så konkurren-
cesituationen kunne genoprettes. Til dette har 
regering kun svaret nej, nej og atter nej. 

I en kommentar siger formand for Camping-
rådet, campingpladsejer Preben Christensen: 

– Situationen for danske campingpladser er 
præcis den samme som for dansk landbrug. 

Danmarks er blevet for dyrt et land i forhold 
til de lande, som vi konkurrerer med og vores 
konkurrencevilkår er dårlige. Med den tyske 
momsnedsættelse står Danmark tilbage som 
en “øde moms ø”. Alle lande omkring os har en 
markant lavere moms. Sverige 12%, Norge 8%, 
Tyskland 7% og Holland 6%. Det er en uhold-
bar situation, som regering må gøre noget ved. 

Preben Christensen fortsætter: 
– Vi har forståelse for, at regeringen ikke 

ønsker differentieret moms i Danmark, men så 
må man give os en kompensation i form af 
energiafgifter eller investeringsstøtte, der sva-
rer til en realistisk momsnedsættelse. 

Fakta om dansk camping: Camping i Dan-
mark medfører en årlig omsætning på godt 
4,8 mia. kr., hvoraf 0,9 mia. kr. indtjenes i 
udenlandsk valuta. Samlet skaber camping 
beskæftigelse til mere end 7.700 personer, 
og denne beskæftigelse er i stor grad i udkant-
områder. Antallet af indregistrerede camping-
vogne er vokset med 33% siden år 2000 til 
godt 142.000 i 2010. 

Yderligere oplysninger kan fås ved hen-
vendelse til Campingrådets formand Pre-
ben Christensen 8655 6306 – 4045 6306 
eller Campingrådets direktør Poul Fejer 
Christiansen, 3927 8844 – 2124 8044.

Hvorfor LANDBRUGET
– men ikke TURISMEN?

R
eb

ild
 Bakker – Rold Skov – åben hele året!

tlf. 9839 1110

CAMPING
RÅDET

P R E S S E M E D D E L E L S E 

Valby, den 26. marts 2010
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NÆSTEN nye
RUDER

Lars fortæller: 
På vores 6½ år gamle Kabe var ruderne ble-
vet ridsede, især frontruden og den højre side-
rude, var meget ridsede. Selv om der ikke er 
mange vinduer i en Kabe, så vil det koste en 
mindre formue at få skiftet ruderne. Vi havde 
talt om evt. at få noget solfilm på vinduerne. 
Dette for at værne mod solen, men mest for at 
skjule ridserne. Sidste efterår fik vi sat solfilm 
på ruderne i vores bil, og spurgte her montø-
ren om vi kunne sætte solfilm i campingvog-
nen også. Han sagde at det havde været 
prøvet, men at filmen og campingvognens vin-
duer ikke kunne enes. Så røg den mulighed. 

Ved en tilfældighed kom vi i kontakt med 
Ove, ejeren af Auto112.dk. Ove ved hvad han 
snakker om, og kunne med det samme sige, 
at solfilm ikke var løsningen (Ove har også sol-
film der kan bruges på campingvognens ru-
der). Solfilm ville blot gøre ridserne endnu ty-
deligere. Men han havde løsningen på vores 
problem – endda på en både billigere og nem-
mere måde. 

Ove anbefalede at vi skulle prøve Fast Cut 
PLUS fra 3M. Det er et produkt som Ove for-
handler i sin webshop på www.auto112.dk. 
(læs i øvrigt indlægssedlen hvad produktet 
kan bruges til).

Vi bestilte en så en flaske Fast Cut PLUS, 
og den efterfølgende weekend skulle det så 
afprøves, om det nu virkelig også var så ef-
fektivt, at det kunne fjerne ridserne. Vi var enig 
om at prøve på det lille køkkenvindue først, for 
hvis det nu gik helt galt... 

Selve arbejdsgangen er egentlig meget 
nem. Ruderne vaskes på traditionel vis, og når 
de er tørre, så smøres produktet ud på ruden 

De fleste campister kender til problemet med 
ridser på campingvognens – eller autocamperens 
ruder.
Er der kun tale om mindre ridser, kan de fjernes. 
Lars, der er bruger på AltOm-Camping.dk, har 
sendt os denne vejledning, der viser hvordan du 
selv kan polere ruderne og fjerne ridserne.

Med en poler-maskine og Fast Cut PLUS fra 3M kan 
du selv fjerne ridser fra campingvognens rude.

››››
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Det øverste billede er taget før, og man kan 
se en grumset overflade når man kigger ud 
mod bilens solfilm, hvorimod det nederste bil-
lede er det meget mere klart, faktisk er det 
man kan se i solfilmen, refleks fra hynderne i 
campingvognen. 

Dette er selvfølgelig ikke en livsvarig be-
handling. Den skal gentages efter behov. 

Det kan bemærkes at vi brugte i alt 1 time på 
alle 5 ruder, men nogle ruder kan selvfølgelig 
være vanskeligere end andre, hvis de har buer 
og andre sjove former. Arbejdet skal helst 
foregå i lidt gråvejr, men med den danske som-
mer, burde det heller ikke være et problem. 

Fast Cut PLUS kommer i en 1 liters flaske, 
og koster 372,- (+ fragt) vi har brugt ca. 1/8 af 
flasken, så selv om anskaffelsen koster lidt, så 
er det drøjt i brug. 

Polermaskinen vi her har brugt, koster ca. 
269,- og er jo ikke bare et stykke engangs 
værktøj, men kan også bruges når bilen, bå-
den eller campingvognen skal have en tur. 

Kilde: Alt om camping
Skrevet af Lars Steinfeldt Sundorf Vinge

 4. maj 2010

med en almindelig karklud (blødt bomuld). Det 
skal dernæst sidde til det er tørt, hvilket ikke 
tager mange minutter. 

Og så er det ellers i gang med polermaski-
nen. 3M anbefaler at man bruger en polerma-
skine med mellem 1500 og 2500 omdrejnin-
ger. Den vi har brugt her, har 3100 omdrejnin-
ger. Man kører først vandret fra side til side, 
og dernæst lodret op og ned, for til sidst at 
køre på kryds. Man skal bare ikke køre rundt i 
cirkler. Husk at lukke vinduerne i nærheden, 
da Fast Cut PLUS bliver en tandpasta lignede 
substans når det er tørt, og dermed også stø-
ver når man polere på det. 

På billedet kan man se, hvordan ruden ser 
ud, når man har poleret et stykke tid. Vores 
første tanke var “hold da op, vi kan vidst godt 
bestille nye vinduer”. Nå, men næste trin er 
finpudsning, det foregår med et viskestykke. 
Og det skal være et viskestykke. Microfibre-
klude og den slags ridser og gør ondt værre, 
da Fast Cut PLUS faktisk er et slibemiddel. 

Den endelige polering med et viskestykke, 
er heller ikke den store kraftanstrengelse. Der 
poleres et par gange over, hvorefter ruden er 
fin og blank. 

Som sagt var vores ruder meget ridsede. Vi 
forsøgte at tage nogle før og efter billeder, set 
inde fra campingvognen, men det er meget 
svært at se ridserne på billedet. Men kig på 
bilens solfilm i baggrunden – der kan man ty-
deligt se forskellen.

Før og efter polering. Kig på bilens solfilm i baggrun-
den - der kan man tydeligt se forskellen.

Så skal der poleres.

››››
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Skrappe fradragsregler undergraver dansk tu-
risme. Sådan lyder det entydigt fra analytikere 
og den skrantende turistindustri.

Firmaer kan i dag trække den fulde moms fra 
på erhvervsrelaterede køb af varer og tjenester 
såsom kontorstole og foredragsholdere. Men 
hotelovernatninger og restaurationsbesøg er 
undtaget: Her kan danske og udenlandske fir-
maer kun trække 25% af momsen fra. I alle an-
dre lande er momsen fuldt fradragsberettiget, 
og det skader i alvorlig grad dansk turisme, 
siger eksperter og erhvervslivet.

Udover fradragsreglerne begunstiger selve 
momsen på overnatninger turismen i vore na-
bolande ved at ligge på 7-12 procent.

Økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkel-
sen (K), siger, at turisterhvervets tilbagegang 
har hans “fulde opmærksomhed”. Men reg-
lerne skal der ikke pilles ved:

– Set i lyset af det nuværende økonomiske 
budgetunderskud mener vi ikke, at der er øko-
nomisk råderum til dette på nuværende tids-
punkt, skriver ministeren i en mail til Politiken.

Dansk Folkepartis erhvervsordfører, Colette 
Brix, kalder regeringens indsats for “uambi-
tiøs”.

Set på nettet af red.

INGEN HJÆLPINGEN HJÆLP
TIL KULDSEJLET TURISME
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Alle som kører i campingvogne og 
disse to sider ligg

30



autocampere opfordres til at have 
ende i deres biler.
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Der skal mere end en ødelæggende storbrand 
til at slå medarbejdere og ledelse i Køge Cara-
van Center ud. Ikke én åbningsdag er misset 
efter en eksplosionsagtig brand natten mellem 
27. og 28. april. Den lagde næsten alle bygnin-
ger og et større antal campingvogne i ruiner.

Allerede næste morgen åbnede forretningen 
i en tom nabo-bygning. Få timer efter var den 
første campingvogn solgt i de nye omgivelser, 
og i weekenden 5.-6. juni er der åbent hus i det 
nye campingcenter, som er indrettet på rekord-
tid.

Direktør Steen Hansen kan se tilbage på 
nogle hektiske uger. Klokken 23.05 tirsdag 
den 27. april blev han ringet op af indehaver 

Mogens Jersie Jensen, som kunne fortælle, at 
det brændte voldsomt i Køge Caravan Centers 
bygninger på Tangmosevej 99 i Køge. Under-
vejs til brandstedet kunne han i radioen høre 
politiet advare om farlige gasarter i forbindelse 
med branden, og ankommet til stedet kunne 
han blot konstatere, at hele forretningen og en 
del campingvogne samt udstyr var blevet flam-
mernes bytte.

Takket være den effektive indsats fra Falck i 
Køge lykkedes det at redde en del camping-
vogne. Men alt andet gik tabt, herunder selska-
bets IT-udstyr.

Det blev signalet til en hektisk tid. Som et held 
i uheld kunne Køge Caravan Center leje en stor 

 Endnu før storbranden i Køge Caravan Center var slukket, 
blev den første campingvogn solgt.
Endnu før storbranden i Køge Caravan Center var slukket, 
bl d f i l

 KU
CAM

Allerede dagen efter ankom Europas stør-
ste specialfabrik for fortelte, Isabella, med 
materiel og mandskab. Få timer efter var 
den forteltudstilling som direktør Steen 
Hansen er fotograferet i stillet op.
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bestemt ikke er gået i stå, siger Steen Hansen, 
som tilføjer at man har fået rigtig god assistance 
af Købstædernes Forsikring og Time Assu-
rance.

Med åbent hus arrangementet 5. og 6. juni 
markerer Køge Caravan Center, at man nu igen 
er inde i normal gænge. Den gamle grund ryd-
des nu for de ødelagte bygninger og camping-
vogne. I løbet af et års tid forventes det, at man 
flytter tilbage til nye bygninger på den gamle 
adresse.

Kilde: www.kocc.dk

velegnet produktionshal lige ved siden af. Steen 
Hansen fortæller, at han ringede til ejeren tidligt 
om morgenen, mens brandfolkene endnu var i 
gang med at bekæmpe ilden. Og klokken 8.55 
var lejekontrakten underskrevet og få minutter 
efter gik personale og håndværkere i gang med 
at indrette de tomme lokaler.

– Alle har været med os i bestræbelserne på 
at få forretningen op at køre igen. Medarbej-
derne har ydet en helt enestående indsats og 
vore leverandører har virkelig hjulpet. Således 
stillede forteltfabrikken Isabella dagen efter og i 
løbet af formiddagen var deres modelprogram 
rejst i den ene ende af hallen, fortæller Steen 
Hansen.

Andre eksempler var 
Lemvigh-Müller, der assi-
sterede med brugte kon-
tormøbler og TDC, som 
først havde bebudet fire 
ugers ventetid på et nyt te-
lefonsystem. Da de blev 
klar over, hvor alvorligt det 
var, lykkedes det dem alle-
rede næste dag at få et 
komplet anlæg til at køre. 

– Vi har fra første færd 
lagt vægt på, at kunderne 
var klar over, at vi fortsat var 
i drift. Glædeligt har det 
også været, at rigtig mange 
kunder har kikket ind, og 
ikke mindst at vores salg 

NNE IKKE 
PINGCENTER UD

På mindre end en uge lykkedes det at få etableret 
værksted med nye lifte. Her klargøres en netop solgt 
vogn.
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KøkkenHJØRNETHJØRNET
MAMMAS ITALIENSKE ÆBLEKAGE
 
150 gr margarine 
100 gr sukker 
100 gr hvedemel 
3 æg 
500 gr rensede æbler 
1/2 tskf bagepulver

Æblerne skrælles og deles i kvarte og rives 
groft. Margarine og sukker røres til det er 
hvidt, æggene kommes i et af gangen. Mel, 
bagepulver sigtes i og æblerne vendes i. 

Dejen kommes i en smurt springform og ba-
ges ca. 1 time ved 175 gr. 

Serveres lun med creme fraishe eller fløde-
skum.

KRYDDERKAGE FRA TYROL
 
3 æg 
250 gr sukker 
75 gr smør 
250 gr mel 
1 tskf. bagepulver 
1 tskf. kardemomme 
1 tskf. kanel 
½ tskf. kanel 
½ tskf nelliker 
½ tskf. ingefær 
1 ½ dl. kærnemælk

Æg og sukker piskes skummende, smørret 
røres i. Mel, bagepulver og krydderier røres i 
skiftevis med mælken. Dejenfyldes i en smurt 
form, rund eller anden form, den skal bare 
være til 1 ½ liter. Bagetid ca. 1 time ved 175 gr. 

SPANSK APPELSIN/MANDELKAGE
 
2 store appelsiner 
6 æg 
250 gr groft hakkede mandler uden skal 
250 gr flormelis 
1 tskf. bagepulver 
2 springforme 
150 gr mørk chokolade 86 % 
50 gr smør 
½ liter piskefløde 
lidt flormelis og vaniliesukker

Skær appelsinerne i skiver og kog dem til de 
er møre i meget lidt vand, blend dem i food-
processor til en jævn blød masse. 

Æggene piskes hvide og skummende med 
flormelis. Mandlerne, appelsinmassen og ba-
gepulver blandes grundigt. 

Smør form med smør og for med bagepa-
pir. 

Kagen bages i forvarmet ovn ved 180 gr. ca. 
1 time.

God fornøjelse ønsker Wini 

 

Redaktionen vil meget 
gerne takke Wini for sine mange 

og gode opskrifter vi har fået 
til bladet!

 Redaktøren
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RoTEC Lift er navnet på den nye del-integreret 
autocamper fra T.E.C., ikke kopieret, men vi-
dereudviklet. PB Scandi mobil i Allingåbro kan 
nu præsentere den helt nye RoTEC Lift 682 
G fra T.E.C.

Model 682 G er ét af tre nye grundrids med 
hæve/sænke seng, der kan leveres i T.E.C’s 
RoTEC-serie, som er bygget på Fiat chassis. 
“Lift” er betegnelsen for den hæve/sænke-
seng som ligger gemt foran i autocamperen 
over siddegruppen. På den måde kan en de-
lintegreret autocamper, som ved første øje-
kast ligner en 2 personers, hurtigt tilbyde 2 
ekstra sovepladser. De 3 grundrids har 4 væ-
sentlige punkter tilfælles.

1. Der er fri passage gennem yderdøren, når 
hæve/sænke-sengen er nede, hvilket ad-skil-
ler RoTEC’en fra mange af sine konkurrenter.

2. Køkkenet befinder sig ikke under hæve/
sænke-sengen. Der er stadig fri passage til 
både køkkenbord og køleskab. Når børnene 
er lagt i seng kan mor og far stadig komme til 
en kold flaske vin i køleskabet. Om morgenen 
kan der også stadig anrettes morgenmad, hvis 
børnene vælger at sove længe.

3. Er sengen hejst op, er der fra bunden og 

ROTEC AUTOCAMPER
GÅR NYE VEJE

Der er masser af plads i køkkenet, når sengen 
er nede.

Der er en god ståhøjde (184 cm) ved siddegrup-
pen, når sengen er hejst op.

op til underkanten af sengen hele 1,84 cm på 
trods af den hævede bund i rundsiddegrup-
pen. I resten autocamperen er der en stå-
højde på 1,98 cm.

4. Sidst men absolut ikke uvæsentligt: De 
ekstra sovepladser påkræver ikke den vel-
kendte alkove. På grund af godt konstruktions-
arbejde har T.E.C. formået at lave det hele med 
en bilhøjde på kun 2,82 cm. Derved bibeholder 
man også de gode køre-egenskaber som ken-
detegner en delintegreret T.E.C autocamper.

RoTEC Lift 652 G har i bagenden en stor 
tværstående dobbeltseng med stor garage un-
der. I køkkenet findes flere forskellige løsnings-
modeller. I standard udgaven er køleskabet pla-
ceret under køkkenbordet, med et klædeskab 
ved siden af dobbeltsengen. Det giver en meget 
stor arbejdsflade i køkkenet. Mod merpris kan 
noget af det store køkkenbord og klædeskabet 
dog udskiftes med et stort højtsiddende køle-
skab. Totallængden på denne model er 6,87 m. 
RoTEC Lift 662 tilbyder en langsgående fransk 
dobbeltseng og har en totallænge på 6,97 m.

Modellen som nu kan opleves i Allingåbro 
er den store enkeltsengsmodel med stor ga-
rage. RoTEC Lift 682 G har en totallængde på 
7,24 m.

Kilde: www.camping-naerum.dk
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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!

TAASINGE · 5700 SVENDBORG
Besøg os eller ring på  

www.62225384.dk
CC@SYDFYNSMAIL.DK

SAMARBEJDSPLADS 10%
Ligger smukt i det sydfynske ø-hav

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

Campingplatz Jarplund
24941 Jarplund · Europastraße
Tel  0461/979024

Internet:
www.campingplatz-jarplund.de
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BILLEDEKAVALKADEBILLEDEKAVALKADE 
LANDSGENERALFORSAMLINGEN 

fra

37



20102010201010202022
HUSKE LISTEN

KREDS SJÆLLAND:

Formand:  Karsten Andersen 

4420 Regstrup

Tlf. 4032 2462

e-mail: sjaelland@dck.dk

2010

26.07 - 01.08 .......................... Sommerferie

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

10.09 - 12.09 ........................... Frisørstævne 

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

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

25.06 - 27.06 ................ Midsommerstævne

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

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

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

03.09 - 05.09 .........................Dragestævne

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

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

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

21.10 - 24.10 .... Mini efterårsferie m. gråsol 

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

LANDSSTÆVNER OG 
UDLANDSTURE:

2010

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

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

18.06 - 25.06............................. FICC 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

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

26.11 - 28.11 .....................................Julestævne
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CAMPINGVOGNE REJSEBESKRIVELSER TELTVOGNE TELTE

Tv, internet
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FORTELTE UDSTYR AUTOCAMPERE CAMPINGPLADSER

campingferiecampingferiewww
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. 

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

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

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

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

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 
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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...!


