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FORSIDEBILLEDE: Indmarch ved NCT 2010 i Tommelilla

Sommeren i år er vel en, som 
kan huskes ud i fremtiden, da 
den bød på et herligt vejr, ikke 
kun her til lands, men næsten 
overalt hvor DCK’er kom frem 
og slog sig ned med deres 
livsstil.

DCK’s venskabsklub NCC, 
Norsk Camping Club, fejrede 
sit 50 års jubilæum i Lilleham-
mer. DCK var repræsenteret ved denne festlige lej-
lighed med et ønske om forsat fremgang og et stort 
tillykke til NCC.

NCT i Skåne (Tomelilla) blev begunstiget med 
det herligste sommer vejr, og blandt deltagerne var 
en god stemning og et højt humør. DCK var repræ-
senteret med 65 deltagne CV, fra de øvrige lande 
var der 63 fra Finland, 145 Norge og 315 fra Sverige.

Skåne ligner meget det danske landskab, og kan 
anbefales som rejsemål, vi var på en tur gennem det 
Skånske landskab til bl.a Åhus, hvor vi besøgte et 
lille fiskerleje, hvor de endnu havde en lov fra dan-
skertiden, om tilladelse til ålefiskeri fra stranden, og 
fremstilling af en speciel bitterdrik til at skylle de 
fede røgede ål ned med.

Ved NCT’et benyttede DCK sig af lejligheden til at 
gøre opmærksom på vores NCT 2011 i Nyborg, og vi 
fik mange tilkendegivelser fra forskellige om et på 
gensyn i Danmark, derfor kan vi i LS kun bede til, at 
så mange DCK’er som muligt, er villige til at yde en 
hjælpende hånd af forskellig art og på forhånd TAK. 

Den nye tilkørselsvej til Skamstrup er etableret, 
der mangler kun den sidste finish med græs, deref-
ter skal vi have etableret det nye infohus, plus så 
meget andet. 

Husk at besøge vores hjemmeside www.dck.
dk for løbende informationer om klubben.

Jeg håber, alle har haft en oplevelsesrig sommer 
rundt på jeres ture.

Kør forsigtig og pas på jer selv og andre. 

DANSK CARAVAN KLUB – for folk på farten 
– hele året

Med venlig campinghilsen
Børge Jensen, landsformand 

HUSKHUSK

DANSK CARAVAN KLUB
SEKRETARIAT:
Jørgen Friis
Havremarken 27, 4140 Borup
Tlf.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7022 0522
Giro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 09 87 19
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . sekretariat@dck.dk

LANDSFORMAND & ANSVARSHAVENDE:
Børge Jensen
Vinmarken 16, 2680 Solrød Strand
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4093 7549
E-mail  . . . . . . . . . . . . . . .  landsformand@dck.dk

LANDSKASSERER:
Bodil Brohus
Acacievej 33, 4600 Køge
Tlf./fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5626 7901
E-mail:   . . . . . . . . . . . . . . . landskasserer@dck.dk

REDAKTION:
Ejvind Nielsen
Tlf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2167 9104
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .appendix@dck.dk

ANNONCEEKSPEDITION:
Jonna Gustausen
Rebildparken 31, 9220 Aalborg Ø
Tlf./fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9815 2208
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annoncer@dck.dk

GRAFISK PRODUKTION OG TRYK
Strandbygaard Grafisk a/s
Trykkerivej 2, 6900 Skjern
Tlf.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 800 700

Afleveringsfrist blad nr. 6 - 2010, november-nr.
Den 4. oktober 2010

Afleveringsfrist blad nr. 1 - 2011, januar-nr.
Den 4. december 2010

Diverse indlæg i bladet er ikke nødvendigvis 
udtryk for landsstyrelsens holdninger. Redak-
tionen forbeholder sig ret til at redigere og/eller 
forkorte samt undlade indsendte indlæg.

Medlemsorganisationer.
APPENDIX: ISSN 0906 - 7116

DANSK SOMMER 2010 

2



Landsstyrelsen har været samlet i Nyborg den 
sidste weekend i juli, her var vores familier 
med, og en del af opholdet skulle også gå 
med at lære hinanden at kende – vi er jo flere 
nye medlemmer.

Det var hyggeligt og interessant at lære de 
“gamle” at kende. 

Vi har været på Nyborg Idræts- og Fritids-
center for at blive orienteret om faciliteterne til 
næste års NCT, hvor DCk jo er vært; og de  var 
rigtig flotte.

Der er ikke mindre end 16 siders læsning at 
forholde sig til om anvisninger og råd fra NCR!

Efterfølgende afholdt landstyrelsen et NCT 
møde, hvor hovedopgaverne blev fordelt såle-

des, at vi nu skal til at finde de medlemmer, 
der også har lyst til at give en hånd med. 

Nye informationer om NCT 2011 kan snart 
følges på vores hjemmeside www.dck.dk.

Vi skal mødes igen i september, hvor kreds-
styrelserne også deltager.

Jeg personligt, er meget spændt på denne 
opgave, da jeg aldrig har været med til et 
NCT…

Nu vi var samlet, blev det også til at landsty-
relsesmøde, hvor der blev drøftet: 

Skamstrup, økonomien, Appen-Dix, hjem-
mesiden, bannerreklamer, markedsføring, Fe-
rie For Alle i Herning og Bella mv.

Landssekretæren

LANDSSTYRELSEN
NYT FRA

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

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

Roskilde 
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Se det store Kabe-udvalg i Køge og Roskilde

Se mere på 

www.pj-caravan.dk og

www.topcamping.dk
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Vores sommerferie på Skamstrup, var i den 
sidste uge i juli 2010. Der kom DCK’ere fra Jyl-
land, Fyn og Sjælland – et hyggeligt stævne. 
Det kan godt lade sig gøre at holde et billigt 
stævne 60 kr. pr. enhed for to og 30 kr. for 
en person, det blev til morgenmad i 2 dage og 
kaffe hele ugen. Den nye vej blev flittigt brugt.

Vi gjorde det, vi hver især nu havde lyst til, vi 
kørte 11-12 stykker en dejlig tur til Sjællands 
Odde, hvor vi spiste dejlige røgede fisk. Der 
var meget at se på, og vejret var skønt. På tu-
ren tilbage til Skamstrup “måtte” vi lige forbi en 
stor isbar i Veddinge Bakker – det var guf.

I løbet af ugen kom der et par unge men-
nesker fra Amsterdam på cykler, de skulle 
bare lige holde en pause, og cyklede så vi-
dere, de var kommet med tog fra Amsterdam 
til Kbh. og derfra havde de cyklet rundt på 
Sjælland og kom så lige et smut til Skamstrup. 

(DCK Skamstrup camping er markeret på 
cykelkort og gamle campingkort).

Bier/hvepse elsker også Skamstrup, så 
mændene var i aktion og fik fjernet et stort bo 
nede ved skraldepladsen, Jørn var lige blevet 
stukket, så straks lavede han sammen med 
mændene et modangreb. Senere på ugen 
blev Pia stukket i øret, av for pokker, men det 
var oppe ved det udendørs køkken, der var et 
stort bo af summende bier. Vi fik fat i John som 
ville se på sagen. 

Nå, men vi oplevede mange ting. Den sid-
ste dag kørte dem, der ville, med (vi var en 7-8 
stykker), en tur til Svinninge hvor vi så på mo-
deljernbanen.

Der var 8-10 enheder (nogle var med i kor-
tere eller længere tid). De, der var med af 
mænd og kvinder i sommerferiestævnet, 
havde meget energi – nogle af dem:

Super somm
DCK SKAMSTRUP 
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merferie på 
CAMPINGPLADS

Ove gik i gang i hele 2 dage med at slå græs 
og ordnede også nogle kanter.

Annelise ordnede terrassen for ukrudt. 
samt samlede en masse cigaretskodder op, 
hvor en krukke var gået i stykker (hvorfor mon 
ikke den, der havde været uheldig at smadre 
den, selv havde ordnet det).

Hanne ordnede regnskab og 
vandede blomster mm.

Pia ordnede blomsterkrukker/
kasser og lavede pandekagedej 
og alle bagte pandekager på bålet.

Peter fra Jylland ordnede alle 
græskanter så det hele så skarpt 
ud, Jørn gik i flere dage med bus-
krydder og ordnede noget krat, 
savede brænde osv. Han hentede 
også brænde til bålet flere gange, 
og reparerede desuden græsslå-
maskinen.

Bente og Finn er snart store grillmestre, og 
skabte en skøn frokost i form af dejlig ægge-
kage og bacon til os alle sammen, det var dej-
ligt. 

Bente og Finn fik flyttet DCK stenen hen til 
den nye vej. De havde jo vagten, som medfø-
rer rengøring af klubhus. Finn og Bente laver 
altid noget på Skamstrup.

Nogle lavede ikke så meget fysisk, men 
kunne fortælle historier bl.a. Solveig og Gun-
ner fra Århus fortalte historien om alle de bir-

ketræer på plænen på Skamstrup også kaldet 
sølvbryllups træerne, om hvordan de blev 
plantet. Det er et minde om mange, der havde 
sølvbryllup på et år, hvor mange DCK’ere en-
gang for mange år siden, også havde holdt 
sølvbryllupsfest i Skamstrups forsamlingshus, 
og andre gode DCK minder. 

Hankatten Jørgen er altid hyggelig, og hans 
søde kone Eva kunne også fortælle og deres 
mange rejser og deres planer for nye rejser.

Pigerne/damerne har altid noget med, så 
der blev lavet grydelapper, det er Nancy ferm 
til, Eva til små bitte perlefigurer, Pia lavede 
kort. Hanne strikkede på en trøje, Bente til de ››››
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smukkeste kort, Annelise hæklede fine firkan-
ter til det lille barnebarn Mikkel, som også kom 
på besøg med forældrene Rikke og Thomas.

Jamen, jeg kunne blive ved, vi hyggede 
med hobbyting og nogle lavede ruter for vin-
tertur sydpå.

Man behøver altså ikke planlægge en 
masse ting, eller lave dyre stævner, vi har en 
vidunderlig campingplads, så det er da bare at 
komme i gang, hvis man har lyst til at lave et 
lille eller stort stævne.

Det der var mest fantastisk var, at ingen 
havde spurgt om, at nogle ville gøre det eller 
det, men alle der havde lyst gik bare i gang 
med et eller andet, så da vi forlod Skamstrup, 
var der i hvert fald fint for en periode. Johns far 
kom og ville slå græs, men det var jo gjort, så 
han blev til lidt hygge i stedet for.

En aften snakkede vi om det forestående 
NCT i Nyborg 2011, og flere sagde jamen de 
kunne da hjælpe til med det eller det, jeg af-
talte med dem, at skrive det op og formidle det 
videre til Landsstyrelsen, vel vidende om, at 
de skal bruges mange hænder og hjælp til alle 
mulige store eller små opgaver, vi håber der-
for, at man ikke holder sig tilbage.

Vejret var med os til mange langborde, reg-
nen kom den sidste dag, så det var perfekt.

Der var en kanon hyggelig stemning. Mange 
tak til jer alle der var med, det var rigtig hyg-
geligt, I gjorde det let for os stævnearrangø-
rer.

DCK 2090 Jørn & Pia

››››

Jeg har desværre haft problemer med min 
mail op til dette blad. Det har givet nogle ople-
velser, som jeg gerne ville have undgået, men 
al begyndelse kan, som alle ved, være svært. 
Jeg håber at få fat i en, der kan hjælpe mig 

med at få sat pc’en op, 
så jeg undgår 
lignende pro-
blemer.

Redaktøren

REDAKTØRENNYT FRA

at få sat pc’en op,
eg undgår 

ende pro-
mer.

edaktøren
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I forbindelse med det internationale FICC rally 
som i år foregik i Kroatien var vi 16 familier, som 
deltog i det lille forrally, som Karin og under-
tegnede havde fået arrangeret. Da FICC ral-
lyet var placeret på en campingplads lige over 
grænsen i Kroatien, valgte vi at ligge forrallyet 
ved byen Pula, der ligger nede på spidsen af 
Istrien, ca. 80 km sydligere end Umack.

Turen derned var planlagt over 3 dage, der 
var ca. 1.500 km, så det var nogle rimelige 
dagsmarcher, det var så godt som motorvej 
hele vejen. 

Vi var tre, der fulgtes ad der ned, tredjepart 
var vores fotograf og reklamemand TogClaus 
med hustru.

Alle deltagerne havde en god tur derned, 
men vi tre fulgte gps’en lige lovlig meget, da vi 
var nået frem. Vi endte inde i den lille lokale by  
med meget smalle gader, jeg fik drejet fra, så 
jeg undgik det værste mareridt, de to andre 
ville absolut helt ind i centrum, hvor det at 

vende på torvet blev noget af en opgave, men 
hvem har ikke prøvet det. Alle slap ud i rimelig 
god behold.

Campingpladsen, vi havde valgt, var god og 
meget stor, vi var ventet og indtjekningen gik 
hurtig og smertefrit. Pladsen, den lå måske lidt 
langt fra alfarvej. Vandet var super fint, men 
adgangsforholdene i vandet kunne godt være 
bedre, klippegrund i skiftende højder er svært 
at bevæge sig i.

Dagen efter ankomst til pladsen havde vi en 
ryste-sammen-aften på den lokale restaurant 
på pladsen. Vi havde fået arrangeret et lang 
bord, det blev ganske festlig. En af de øvrige 
dage var vi ude på en lang, lang sejltur med en 
skude med glasbund, så kunne vi se fiskene, 
altså hvis der var nogle, det syntes ikke at være 
tilfældet. Vi fik til gengæld en ordentlig gynge-
tur, vi havde en pause på sejlladsen med et 
ophold på en lille ø, hvor vi kunne bade og få 
lidt til halsen, begge dele var ganske populært. 

››››

FICC 2010
med forrally 
I KROATIEN
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så lang, her tilbragte de så de næste to timer. 
Det hele forgik i stegende sol. Alle de øvrige 
deltager var naturligvis ankommet, det var 
med nogen undren, at vi ikke var kommet læn-
gere. Alle tog det trods alt pænt, som DCK’er 
taber vi jo ikke modet så let.

Vi fik vore plads-nr., og så var det bare om at 
komme på plads. Det havde regnet, før vi kom 
til pladsen, så der var rimeligt fugtigt. Vi var 
nogle stykker, der fik pladser inde under nogle 
store træer, hvor der ikke var noget græs kun 
ren ler (mudder), det var mindre festligt. Vi fik 
nogen regn de første dage, desværre også den 
dag vi havde reception for et indbudt skare af 
venner til klubben, men intet kan knække en 
DCK’er. Pladsen som sådan var fin nok, kæmpe 
stor, jeg mener den kunne rumme 5.000 enhe-
der, men de store græsarealer og store stand-
pladser gjorde, at man på intet tidspunkt følte 
sig klemt, som det kan opleves på italienske 
pladser. Personlig nåede jeg aldrig rundt på 
hele pladsen, den var simpelt hen for stor.

Fredag gik turen videre til FICC i byen 
Umach, hvor rallyet var placeret på en kæmpe 
campingplads. 

Vi tre kørte først fra campingpladsen for at 
komme frem og få styr på, hvor vi skulle ligge 
og andre praktiske ting. De øvrige deltagere 
skulle så ankomme et par timer senere.

Men, der mødte os et sandt ragnarok. Cam-
pingpladsen var totalt spærret, der holdt cam-
pingvogne og husbiler på kryds og tværs, så 
de øvrige campister, der var på pladsen ikke 
kunne komme ind eller ud. Men det blev værre 
i endnu, vi skulle registreres og havde et plads 
nr. udleveret.

Det forgik fra en lille telt, her stod to meget 
lange rækker af personer i kø, der var ingen 
forskel på køen, så Karin, Dorthe og Lene 
valgte tilfældigt den ene. Det tog en time at 
komme frem til bordet, hvor de kunne med-
dele, at det var den forkerte kø de stod i. Karin 
gik op i det høje C, men intet hjalp, over i den 
anden kø der i mellemtiden var blevet dobbelt 

››››
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fremover vil holde en lille reception på de kom-
mende FICC RALLY, jeg tror det betyder me-
get for klubben.

Afslutningen på FICC RALLYET blev holdt i 
teltet, der havde været omdrejningspunkt for 
hele rallyet. Det var kortet en hel del ned, og 
det syntes jeg, var en rigtig god idé, ingen hol-
der ud at stå i timer og høre på takketaler fra 
gud og hver mand.

Vi var 1.200 enheder, der skulle forlade 
pladsen næsten samtidig, det gik uden kø og 
uden dramatik. Nogle DCK’er tog hjem, andre 
forsatte deres ferie.

Det var en kort beretning fra FICC, jeg 
kunne være blevet ved længe endnu, men der 
skal også være lidt at fortælle, når vi ses.

Alt i alt en hyggelig ferie, om jeg skal med til 
FICC til næste år i Prag, ja naturligvis – tag 
med, det er en helt speciel oplevelse.

DCK 239 Dorthe & Leif Hansson

Åbningen af rallyet foregik inde i et mega 
stort telt, hvor alle de nationale flag var hængt 
op. Der var naturligvis alle de højtidelige taler 
og en flot underholdning med en masse folk-
lore indslag. På pladsen var der flere gode 
spisesteder, den daglige underholdning i tel-
tet, som var i top, så der var fuld skrue på hver 
aften. Der var selvfølgelig også en række ud-
flugter arrangeret af FICC, man kunne deltage 
i, hvor mange DCK’er der deltog, er jeg ikke 
klar over, det er mit indtryk at de forskellige 
slog sig sammen og kørte selvvalgte ture.

Vejret var blevet rigtig godt masser af sol og 
megen varme, det skulle således få os til at 
fare i vandet konstant, men Kroatien har så 
meget at byde på, der er så meget, der skal 
opleves og ses, sammenholdt med FICC-ar-
rangementerne. Næsten alle lande holder re-
ception, hvor der bydes på lidt at af deres na-
tionale retter og drikke. Nogle receptioner er 
for en indbudt kreds, andre, som Tyskland for 
eksempel, de indbyder hele skaren af de  
1.200 enheder, så der er der pres på, men det 
var absolut meget festligt. Den reception vi 
holdt i DCK, hvor de deltagende DCK-med-
lemmer selv gik ud og inviterede nogle ven-
ner, gamle eller nye, var bestemt også festlig. 
Selvfølgelig havde vi også inviteret de få DCU 
og medlemmer fra DK Camping, som var med 
og lå sammen med os. Vi havde det for øvrigt 
ganske forrygende sammen, og flere sagde, 
de ville melde sig ind i DCK, og de skal være 
hjertelig velkommen. Jeg håber, at DCK også 

Samarbejdsplads – 15% rabat 

Åbent 1. april - 3. oktober 2010

9



Netop hjemkommet fra en dejlig og varm uge 
på NCT i Tomelilla nordøst for Ystad i Skåne, 
arrangeret af Sydsvenske Sektionen af CC of 
Sweden – den svenske camping organisa-
tion, har jeg lyst til at fortælle dem, som ikke 
var så heldige at være med, hvordan sådan et 
stævne løber af stabelen.

Der var ikke mulighed for at komme nogle 
dage før, på et opmarchområde, så vi fandt en 
campingplads 14 km fra Tomelilla, hvor vi over-
nattede fra lørdag til søndag. Vi havde prøvet 
hjemmefra at booke plads på flere pladser, 
men de tog ikke imod bestillinger i juli. Og 
pladserne var overfyldte, da vi kørte forbi dem. 
I Sjöbo var vi så heldige, at få den sidste plads 
på noget grus, uden mulighed for at sætte 
markisen, lige midt i solen på en af årets var-
meste dage!!

Søndag stod vi så tidligt op og kørte til To-
melilla, hvor der var indkøring fra kl. 8 og vi var 
der ca. 8:30. Vi fik vores plads og fik sat vores 
markise op med telt om, satte os i skyggen og 
iagttog alle de mange vogne, der kørte ind på 

området. Vi var nemlig så heldige, at ligge lige 
midt i smørhullet 50 m fra festteltet og recep-
tionen.

Pludselig så vi nogen der løb med en ild-
slukker og kort efter hørtes udrykningskøre-
tøjer. Det viste sig, at der var ild i den store 
lastbil fra cateringfirmaet, der lige havde bak-
ket ned ad vores gade, inden den parkerede 

ved siden af festteltet. Det var så i boligafdelin-
gen af lastbilen, som var i to etager, at der var 
gået ild i en mikrobølgeovn, men brandvæse-
net tog ingen chancer! Om eftermiddagen 
samledes de danske deltagere hos Lene og 
Børge, hvor vi fik udleveret flotte t-shirts, til at 
bære ved indvielsesceremonien, som en re-
kalme for NCT 2011, der skal foregå i Nyborg i 
DCK regi.

Mandag eftermiddag var der så indvielse af 
træffet, og der lyste de danske deltagere godt 
op med de røde t-shirts. Igen var det meget 
varmt og indvielsen foregik i en lavning på 

NCT NCT i TOMELILLA TOMELILLA
ii SVERIGE SVERIGE
11.-17. 11.-17. julijuli 2010 2010

Der er 50 m til festteltet fra vores vogn.

Brandmanden tager et 
forsigtigt kig.
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“Svampabanan”. Svampabanan er en bane for 
motocross/gocart/folkerace (kørsel på bane 
for almindelig mennesker). Der var forskel-
lige indslag; Bill Arne Andersen – CC’s for-

mand og president for NCR ankom i røg og 
damp, eller skal vi sige dækstumper i den nye 
bilsport; drifting! Han blev kørt frem, tilbage, 
sidelæns, vendt med håndbremsevendinger 
og bilen stod også på stedet og brændte dæk 
af! Den svenske konge og Mr. Bean kom også 
forbi. Der var også den mere alvorlige del, 

med taler og velkomst fra byens borgmester 
og hvor flagene hejses og NCR (Nordisk Ca-
ravan Råd) flaget blev hejst.

Hver aften blev der spillet dansemusik af 
forskellige orkestre i festteltet, hvor der også 
var udskænkning og mulighed for at få sig et 
måltid. Da vi lå i smørhullet, kunne vi høre alt 
meget tydeligt og kunne derfor ikke sove før 
0:30 hvor musikken sluttede. Men det gjorde 
heller ikke så meget, for vejret var vidunderligt 
og vi sad ude det meste af aftenen hele ugen.

Der er også kvarterværter på et NCT, og 
disse skal sørge for, at gæsterne har det godt. 
Vores kvarterværter valgte dog klogeligt, at 
undlade at sætte en masse aktiviteter i gang 
– ikke fordi de ikke ville, men varmen gjorde, 
at der ikke var den store lyst til andet end at 
sidde i skyggen og besøge vandposten flittigt. 
Vi lod også køleskabet køre på gas hele ugen, 
for at holde varerne tilstrækkeligt afkølede! Et 
par gange blev selv langbordene aflyst pga. 
varmen.

Vi er klar.

Svenskerne har styr på 
tingene.

Læg mærke til dækrester på asfalten og 
røgen i kabinen.

Vores kvarterværter fv.: Greif, Anni, Birgitta 
og Bosse.

››››
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mand som faldt om. Hurtigt blev der i værksat 
genoplivning og selvom det føltes som timer 
før ambulancen kom, kom hjælpen og over-
tog. Inden han blev kørt til sygehuset var han 
selv begyndt at trække vejret og var kontakt-
bar. Nu to dage efter kan vi fortælle, at han har 
det godt. 

Efter den oplevelse blev det en lidt stille af-
ten, men vi holdt langbord i kvarteret og fik 
overrakt vores gave til kvarterværterne. Det var 
igen en skøn aften, hvor vi sad ude til langt ud 
på aftenen.

Lørdag formiddag var der så udkørsel, og 
farvel og tak for en dejlig uge. Vi sluttede så af 
med at tage til en plads, for at være bare os to 
og hundene alene, ovenpå en uge med 
mange indtryk. Nu glæder vi os til DCK skal 
holde NCT i Nyborg til næste år!

Mange campinghilsener
DCK 2175 Sanne & Søren Christiansen

Der var masser af tid til at være turister i om-
rådet, som virker meget dansk! Naturen, byg-
gestilen og haverne virkede meget bekendte. 
Også byerne med de gamle byhuse med hyg-
gelige baggårde, bindingsværkshuse og 
smalle stræder, er tydeligt præget af, at have 
været dansk. Der var et fantastisk 50’er mu-
seum, med mange genstande vi kunne gen-
kende. Vi var også på en kalkunfarm, hvor der 
var et gårdudsalg. Ja, men det var større end 
mange store slagterbutikker herhjemme!! 
Seks til at ekspedere og en lind strøm af kun-
der!

Sådan en uge får selvfølgelig en ende, og 
fredag var der så den officielle afslutning (den 
uofficielle tog vi i kvarterene ved langborde). 
Her blev der igen holdt taler, med tak til dem 
som havde arrangeret det hele og overrakt 
små standarder til de rette personer. Det hele 
blev dog brat afbrudt, fordi der var en svensk 

Også til afslutningsceremonien lyste de 
røde trøjer op.

Vores første langbord på NCT 2010. Alle skal drikke i den varme.
››››

12



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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En STÆRK oplevelse
Grunden til, at jeg vil fortælle dette, er en op-
fordring til at lære førstehjælp.

Ved afslutningsceremonien til det nyligt af-
holdte NCT, var der en svensk mand, der faldt 
livløs om. Det skete lige i nærheden af, hvor 
jeg stod, så jeg var hurtigt fremme ved ham, 
ligesom flere andre. Jeg prøvede, om der var 
reaktion fra ham ved at bore en kno ind på 
brystbenet af ham. Ingen reaktion. Der var in-
gen vejrtrækning og ingen puls.

Der var en dame, der var ved hans hoved, 
men hun fortrak, da der skulle gives kunstigt 
åndedræt, og så var det mig, der stod tættest. 
Jeg havde ingen betænkninger og gik straks i 
gang med mund til næse metoden, som jeg 
har lært ved flere førstehjælpskurser. Det var 
meget svært, for manden var meget stiv og 
noget overvægtig. Der var en, der hjalp med at 
løfte hans skuldre fra underlaget, så jeg kunne 
få hans hoved godt bagover, så kunne jeg få 

luft i ham. Det er meget sværere, end man læ-
rer det på dukken på kurser, men jeg fik en 
rytme med 2 pust mellem de 30 gange hjerte-
massage som en sygeplejerske udførte.

Jeg var så koncentreret om opgaven, at jeg 
slet ikke fattede alt, der foregik omkring mig, 
bl.a. nogen der kom med dumme/forkerte be-
mærkninger, men de må have været i chok. En 
ting tænkte jeg dog på, og det var, hvor blev 
ambulancen dog af. Men den kom selvfølgelig 
hurtigt og de professionelle tog over. Der gik et 
stykke tid inden meldingen kom, at han selv 
trak vejret. Det var en kæmpe lettelse.

Den oplevelse har påvirket mig meget! Men 
det jeg er allermest glad for, var at jeg vidste, 
hvad jeg skulle gøre. Derfor skal min opfor-
dring lyde: Meld dig til et førstehjælpskursus 
og lær det, for du ved ikke, hvornår det sker 
for dig, at der er en, der falder om!!!

Red.

Modelfotos
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NCT 2010
NCT 2010

TOMELILLA I SVERIGE
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DCK fik delt velkomstmateriale ud til NCT 2011 
oppe i Tomelilla i Sverige, velkomstposen in-
deholdt bl.a. det invitationsblad, som er med 
dette nummer af Appen-Dix samt det ligeledes 
vedlagte NCT klistermærke, som I naturligvis 
gerne skal sætte på CV eller bil.

Den generelle opfattelse er, at materialet 
blev rigtig godt modtaget og interessen syntes 
ganske stor. Mange af deltagerne var klar til 
tilmelding nu, sådan som det ofte er i sådanne 
situationer, hvor man har det rart sammen og 
er i festligt lag.

NCT 2011 nærmer 
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borgNybbo

For at Dansk Caravan Klub kan give alle del-
tagerne en “positiv” uforglemmelig oplevelse 
ved NCT 2011, kræves der en ganske stor ind-
sats fra mange af klubbens medlemmer. Sty-
regruppen er ikke i tvivl om, at klubben har alle 
disse engagerede medlemmer, der skal til for, 
at vi når DCK’s målsætning for gæsterne, lige-
som rammerne skulle være til stede.

Der mangler hjælp på alle områder:
•  Diverse administrative opgaver, bemanding 

af reception, salg af effekter m.m.
•  De mange praktiske opgaver – vi skal ikke 

selv gøre toiletterne rene
• Kvarterværter ca. 40 familier
• Div. barpersonale 
• Tekniske hjælpere.
• m.m.

Her blot nævnt nogle ganske få områder, men 
de mange, der har deltaget og ligeledes delta-
get som hjælpere, ved ganske godt, hvad der 
skal bruges af arme og ben.

Styregruppens opfordring er, at man tilken-
degiver sit ønske om, at bidrage med en “stor” 
hjælpende hånd til afviklingen, ligeledes ger-
ne tilkendegive sine ønsker om funktion, men 
vi ved jo alle sammen godt, at det nok vil være 

sig med RASKE SKRIDT!

umuligt at få til at gå helt op, derfor må alle 
nødvendigvis udvise lidt forståelse for de evt. 
andre opgaver, man måske bliver tildelt. Vi vil 
gerne gøre opmærksom på, at alle funktioner 
er lige vigtige for, at afviklingen forløber så 
gnidningsløst som muligt og til alles tilfreds-
hed.

Styregruppens opfordring er derfor, at man 
snarest henvender sig på info.nct2011@
dck.dk eller til medlemmer af landsstyrelsen 
og tilkendegiver sit tilsagn om en hjælpende 
hånd.

Hjemmesiden www.nct2011.dk, vil være 
køreklar i ganske nær fremtid, så den løbende 
udvikling kan følges der, ligesom informatio-
nerne vil blive bragt løbende i Appen-Dix.

Styregruppen NCT 2011
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nct 2010
TUSIND TAK TIL CC I SVERIGE

ket kreds, men meget gerne vil blande os med 
de andre i området, når vi er på NCT.

I skrivende stund er det lige forfriskende tor-
denvejr, vejret er meget varmt ca. 30 grader, 
så lidt vand er skønt, børnene og fædrene gør 
sig klare til at skulle fiske i en sø i området.

Hver dag kunne vi hente friske rundstykker 
til alle, der var gaver og andre ting, masser af 
langborde og dejligt samvær. Mange snyder 
sig selv, hvis man ikke bare prøver et NCT, for 
selvom man er ca 2.000 mennesker, kan man 
være sammen og alligevel alene, hvis man øn-
sker det.

Vi glæder os til at DCK skal afholde næste 
års NCT 2011 på Fyn, og håber virkelig at 
mange bakker det op.

De bedste hilser fra 
DCK 2090 ( CC 65511) Jørn & Pia 
– samt hele familien og vennerne

Nordisk Caravan Træf i Tomelilla i Sverige var 
skønt, det var fint tilrettelagt af CC, bedre kvar-
terværter end dem vi have i område A, skal 
man lede længere efter, tak til dem alle fire. Et 
NCT er en tradition for mange finnere, sven-
skere, nordmænd og danskere, man mødes 
år efter år rundt om i landene, skaber nye ven-
skaber, men holder også gamle ved lige. 

For vores vedkommende er NCT ikke alene 
det at møde mennesker fra andre Caravan-
klubber, men vi har også skabt en familietradi-
tion. Vi er hvert år ca. 20-30 familiemedlem-
mer og nære venner, der mødes og flere kom-
mer til år for år. Det giver også nyt liv i vores 
klub DCK, da rigtig mange af dem fra vores 
familie er yngre og med børn, det kan jo blive 
klubbens fremtid.

Vi er en familie, der altid prøver at være rum-
melige, på den måde at vi ikke bare er en luk-
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STÆVNEannoncer
FUGLESKYDNING
Den 3.-5. september på Skamstrup

Vi har igennem mange år holdt fugleskydning 
på Skamstrup med megen stor tilslutning fra 
Jer. Men igennem de seneste år har der været 
svigtende tilslutning, det medførte at bestyrel-
sen besluttede at droppe det sidste år. Efter-
følgende har vi fået mange henvendelser på, 
om vi ikke kunne genoptage fugleskydningen, 
det gør vi så nu. Så må vi se, om det er varm 
luft, eller det er noget der har Jeres interesse. 

Programmet vil indeholde den klassiske 
fugleskydning, der kræver stor dygtighed for 
at ramme plet. Herudover vil der være pistol-
skydning, en herre, dame og børneafdeling. 
Børn vil være under kyndig vejledning og over-
vågning.

Riffelskydning efter skive vil der også være, 
pusterør med pile er spændende og vil også 
være der, her kan børn deltage på lige fod 
med de voksne (hvem bliver bedst).

Til de seje kvinder og mænd er der økse-
kast, det kræver styrke og mod, kan kvinderne 
slå mændene, det vil vise sig.

For at stævnebeløbet ikke skal være en hin-
dring for at deltage er det sænket med ca. 
33% i forhold til 2008 til kr. 50.-.

For de øvrige konkurrencer er 
beløbene følgende:
Fugleskydning engangsbeløb .  .  .  . kr. 25.-
Riffel skydning til skive 3 skud.  .  .  . kr.  5.- 
Pusterør 3 pile   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr.  5.-
Øksekast, 3 kast  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr.  5.-

For piger og drenge, der ikke er fyldt 15 år, er 
alt gratis naturligvis.

Pengene skal ikke indbetales på kredsen 
konto, men betales efter standerhejsning

Campingpladsen afregner i selv.
Vi har sænket medaljeomkostningerne, der 

desværre med tiden var løbet fuldstændig 
løbsk, men der vil naturligvis være præmier til 
vinderne.

Lørdag aften griller vi vores medbragte mad 
og nyder den i fællesskabets glæder til god 
musik.

Endelig program udleveres ved ankomst, 
tilmelding på nettet www.dck.dk 

Følg med på nettet for eventuelt ændringer.

Bestyrelsen kreds Sjælland
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FAMILIE 
RALLY/O-LØB
Den 17.-19. september

Kreds Sjællands årlige bankostævne er i år 
henlagt til Byaasgaard Camping, som ligger 
mellem Frederiksværk og Hundested. Dem, 
der var med til fiskestævne sidste år, vil vide at 
pladsen ligger i et meget naturskønt område 
med rige muligheder for at fiske, hvis man 
skulle have lyst til det. Selve bankospillet vil 
foregå i den gamle lade, som er blevet reno-
veret siden vi var der sidst.

Så kom og vær med til at vinde nogle af de 
mange fine præmier. 

Stævnegebyret .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 100,-
inkl. morgenbrød søndag 

Sjællands manøvreafdeling afholder et Familie 
Rally/O-løb i samme ånd som vores manøv-
restævner.

Løbet vil føre deltagerne rundt i den nord-
sjællandske natur, med indlagte momenter af 
forskellig art, både manøvrediscipliner og fa-
milielege. Turen starter lidt nord for hovedsta-
den i Allerød og efter en flot og hyggelig tur 
med indlagt frokost med egen mad, slutter 
den et eller andet sted i Nordsjælland...

Der er ikke mulighed for strøm, vand og toi-
let ved startstedet, hvor vi mødes fredag. Lør-
dag lander vi på en campingplads et hemme-
ligt sted.

Lørdag aften vil der være fællesspisning med 
indlagt Amerikansk lotteri.

Mere i programmet som udleveres ved an-
komst. Man afregner selv med camping plad-
sen.

Stævnegebyret skal sættes ind på konto 
nr. 2267-6883706364 – husk DCK nr. og 
stævne.

Sidste tilmeldingsfrist er den 
26. september 2010
på hjemmesiden eller til 

DCK 3006 Niels Døssing, tlf. 4816 0403

Fredag kl. 17.00: Vi mødes hos HP på Eng-
holm parkvej 8 i Allerød 

Ankomst tidspunktet skal respekteres, HP’s 
medarbejder skal lige hjem fra arbejde og ma-
nøvretemaet skal lige have en chance for at an-
komme og være klar. Så er man kommet for tidlig 
af sted, så find et sted at holde til tiden er inde.

Fredag kl. 20.00: Standerhejsning og in-
formationer om Familie Rally/O-løb’s forløb.

Stævnegebyr 50 kr. + overnatningsgebyr 
til campingpladsen.

Vel mødt.
Manøvreteamet

BANKOSTÆVNEBANKOSTÆVNE
Den 1.-3. oktober 2010 på Byaasgaard Camping
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Safari i Struer inviterer igen i år til træf i week-
enden den 1.-3. oktober 2010, hvor vi afholder 
den årlige bowlingturnering mellem hold fra 
POLAR og DCK.

De vil glæde sig til at fremvise mange spæn-
dende nyheder i deres store fortelts- og cam-
pingvogns-program.

Lørdag eftermiddag spilles der bowling, vi 
starter altid med turneringen, og de reste-
rende baner er til fri afbenyttelse resten af ef-
termiddagen.

Kl. 19.00 vil deres chefkok tilberede en 
festmenu til en særdeles attraktiv kuvertpris.
Voksne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 200,-
Børn   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kr. 100,-
 
Lørdag aften bydes også på sjove konkur-
rencer og mulighed for en svingom på dan-

segulvet og sidst men ikke mindst – hyggeligt 
samvær.

Tilmelding: til Safari på tlf. 9684 9101 
eller bo@safari-caravan.dk

Senest den 26 september 2010.

Tilmeldingen er bindende efter denne dato. 
Stævneleder er DCK 750 Jacob Kjærsgaard 
og DCK 2638 Erik Frank

Safaris adresse er Gimsinglundvej 2, 7600 
Struer.

DCK 750 Ruth & Jacob Kjærsgaard, 
tlf. 9712 6597

DCK 2638 Ilse & Erik Frank, tlf. 2890 4288

Programmet findes på www.dck.dk

15 ÅRS 
JUBILÆUMSTRÆF
i Bowling mellem POLAR og DCK, den 1.-3. oktober 2010

✰✰✰ 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

www.aarhus-caravan.dk

ApS

20060522

10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

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

Vandrepokal
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Priser:
Overnatning pr. døgn inkl. 2 pers., inkl. el
(ej varme), inkl. adgang til bad  .  .  kr. 110,- 

Overnatningsprisen er gældende fra tors-
dag den 11. til mandag den 15.

Stævnegebyr inkl. 3 banko plader:  . kr. 35,- 
ekstr. plader pr. stk.   .  .  .  .  .  .  .  . kr.  5,- 

Hvis man ønsker, at købe mad, skal det op-
lyses ved tilmelding, en af dagene eller evt. 
begge dage.

Beløbet bedes indbetalt på: Reg. Nr. 
2267 Konto nr. 6273528944 senest den 
3. november 2010. Husk at oplyse DCK nr. 
ved indbetaling.

Tilmelding senest den 3. november 
2010 til: 

DCK 2016 Jørn Jakobsen, tlf. 4831 8867, 
mail: true@jakobsen.mail.dk 

eller
DCK 2597 Ellen Hansen, tlf. 2086 3737, 

mail: hansen@evh3737.dk
samt www.dck.dk

STÅ BANKO  
Den 12.-14. november

Stævnet afholdes på: Mørkholt Strand 
Camping, Hagensvej 105 B, 7080 Børkop.

Til vores “Stå banko” modtager vi gerne de 
evt. sponsorgaver, som I kan skaffe med stor 
tak.

Der er mulighed for at købe mad i Cafeteriet 
fredag og lørdag aften, begge dage kl. 18.

Fredag er menuen: 
Kalkunbryst m/flødekartofler. 
Pris: 60,- kr. pr. person ekskl. drikkevarer.

Lørdag er menuen:
Forloren Hare m/tilbehør.
Pris: 60,- kr. pr. person ekskl. drikkevarer.

Program:
Lørdag kl. 10.00: Standerhejsning/indbe-
taling af stævnegebyr.

Kl. 20.00: “Stå Banko” i cafeteriet.

Søndag kl. 10.00: Standerstrygning.

R
eb

ild
 Bakker – Rold Skov – åben hele året!

tlf. 9839 1110
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Så kan alle få glæde af AL-KO’s gedigne og 
gennemprøvede anti-slinger system.

Efter at have været på markedet i tre år, kan 
AL-KO’s anti-slinger system nu anvendes på 
alle typer campingvogne. Hvilket vil sige, at 
uanset hvilken campingvogn, det drejer sig 
om, kan man få anti-slinger systemet efter-
monteret.

Bedst i test
AL-KO ATC Trailer-Control giver sikker kørsel 
med campingvogn i enhver situation. Dette var 
også tilfældet, da DCU fornylig testede anti-

slinger systemer, hvor AL-KO’s ATC kun fik 
rosende ord med på vejen. Testen kan læses 
i DCU’s blad “Camping-Fritid” nr. 4/2010.

JS komponenter, som importerer ATC Trailer-
Control fra AL-KO, oplyser gerne om nærme-
ste forhandler.

Kontakt for yderligere oplysninger: Salgs-
chef Per Pedersen, tlf. 4369 6777.

JS komponenter A/S, Lunikvej 38 A, 2670 Greve, 

tlf. 4369 6777, info@js-komponenter.dk, www.js-kom-

ponenter.dk

pressemeddelelse

NYHED: 
AL-KO ATC Trailer-Control…

Kan nu bruges på alle typer campingvogne!

Foto: AL-KO

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
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Vores tur startede med, at vi tog færgen Ka-
lundborg – Århus, hvor nogle af os forsøgte 
at tømme færgen for soft-ice – det lykkedes 
ikke. Vi kørte så mod det nordlige Jylland, hvor 
vi blev hjerteligt modtaget på en nyslået græs-
mark med 26 allerede placerede campister. 
Vi blev budt på kaffe og kage i et opslået telt, 
hvor alle kunne være. 

Efter aftenkaffen gik vi en tur ned til fjorden, 
hvor gårdens indehaver, Jesper, fortalte om 
hele bedriften. Puha, det var lige til at blive 
svedt over, for i driften indgik i alt 4 gårde, 1 
med ca. 300 malkekøer + tilsvarende ungkre-
aturer, 1 med ca. 600 slagtesvin og de 2 andre 
var det kun jorden, der blev dyrket. Alt dette 
blev passet af Jesper, 1 foddermester, 2 lettere 
og 1 landbrugselev. Jo, så skal vi jo heller ikke 
glemme at Fru Helle også gav sin tørn med ef-
ter hun havde passet sit fuldtidsjob, også bør-
nene på hhv. 16, 14 og 8 år gav sin tørn med.

Ja, vi skal jo ikke glemme, at hverken foræl-

dre eller svigerforældre gik ram forbi for de 
gav også deres hjælpende hånd med.

Lørdag formiddag havde vi så standerhejs-
ning og derefter fik vi rundvisning på gården, 
hvor Jesper igen kunne fortælle og svare ud-
dybende på alle vores spørgsmål. Inden efter-
middags malkningen gik i gang, skulle vi lige 
en tur over og se hos naboen, som også 
havde malkekøer. Her foregik malkningen 
med en robot. Han havde 75 køer og kom 
stort set kun i stalden, når han skulle fodre. Alt 
foregik automatisk. Det er imponerende at se, 
hvordan en ko kan vende sig til at gå ind i ro-
botten for at blive malket. Det var så automati-
seret, at han ville få en sms hvis en af køerne 
ikke havde været inde og spise/eller blive mal-
ket inden for en bestemt tid. På den måde 
kunne man se, at der er stor forskel på, om 
det er så automatiseret, kontra da vi så gik til-
bage til Jesper og Helle for at se, hvordan det 
foregik, når de skulle malke alle deres køer.

Allerede fredag havde vores datter Laura 

BEDRE SENT –
Vi var 3 par gæve sjællandske DCK’er, der vovede os helt 

over til det jydske, nemlig til Bondegårdsstævne i Aggersund.
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haft fat i Jesper for at høre om hun kunne være 
med til at malke, og jo det kunne hun godt. 
Hun kunne bare komme i stalden kl. 3.00 for 
at deltage i natmalkningen, men hun ventede 
til vi kom tilbage lørdag eftermiddag. 

Hos Jesper og Helle foregik det på en kar-
rusel med 36 køer af gangen. Her gik de også 
selv ind på karrusellen, hvor der så manuelt 
skulle vaskes yver og sættes malkemaskine 
på. Og her var der ingen smalle steder, for 
Laura blev udstyret med en lånt kedeldragt, og 
så var det i gang med at vaske yver. Det skal 
lige siges, at Laura er 10 år og har aldrig prøvet 
at malke før. Hun syntes, det var mægtigt, at 
hun kunne få lov til at være med. Det tager ca. 
2 timer at malke ca. 300 køer, så der skal ikke 
faldes i staver, når man er i gang. Laura fik 
også lov til at give de nye små kalve mælk, 
endog en der skulle have flaske. Det var bare 
alle tiders, at hun måtte prøve det.

– END ALDRIG!
Da malkningen var overstået, var der happy 

hour, og hvad var mere naturligt, at det bestod 
af rigtigt nymalket mælk, som ikke har været 
over et mejeri først. Vi er sikre på, at for dem 
som tidligere har fået mælk direkte fra koen, 
de nød det i fulde drag. Ja, selv folk som ikke 
havde smagt det før, blev meget begejstret for 
denne herlige drik. Her efter var det så tid til at 
lave mad, som blev indtaget fælles i teltet igen, 
det var rigtig hyggeligt. 

Pludseligt, mens vi sad og spiste, kom bør-
nene fra gården med et mobilt bålsted, og 
Helle havde lavet snobrødsdej, så der kunne 
alle ungerne – ja desværre var der kun 3 
børn/unge med ud over gårdens egne 3 – 
men de hyggede med snobrød til den helt 
store guldmedalje. I den forbindelse vil Laura 

gerne komme med et lille øf til børnefamili-
erne, som vi så gerne vil se, for her var der 
bestemt plads til børnene. 

Søndag formiddag var der så standerstryg-
ning og farvel og på gensyn. 

Med hele denne fortælling kan der vidst 
ikke være tvivl om, at det var et rigtigt godt 
stævne, som vi fik rigtigt meget ud af. Så her-
fra skal lyde en stor tak til Jyllandskredsen for 
dette stævne.

Mange hilsner 
DCK 2400 Helle & Karsten Andersen 

+ de 2 andre fra Sjælland   
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Vi, Jan & Karin, fik morgenkaffen galt i halsen, 
da vi i tillægget “biler” søndag den 6. juni 2010 
læste nedstående artikel.

Vi håber, at alle vil checke deres grønne af-
gifter endnu engang.

Hvis du er den lykkelige ejer af en dieselbil, 
bør du nok kaste et ekstra kig på den næste 
opkrævning af grønne afgifter. Skat er nemlig 
i fuld gang med uretmæssigt at opkræve afgif-
ten for manglende partikelfilter fra bilister; der 
faktisk HAR et partikelfilter på bilen.

Regn ikke med en undskyldning fra skat. 
Det er nemlig din opgave at fremskaffe beviser 
på, at bilen har partikelfilter.

– Det er helt horribelt, mener chefkonsulent 
i FDM, Torben Kusk, der af samme årsag brin-
ger sagen op i det nye nummer af medlems-
bladet Motor.

I øjeblikket er Skat i gang med at sende bo-
ner ud. Bilejerne lægger sikker ikke mærke til, 
at der er røget en plovmand på månedens reg-
ning, frygter Torben Kusk.

Skat ved udmærket, hvis du har et partikel-
filter på bilen. Så gav Skat dig nemlig et fra-
drag, da du købte bilen.

På trods af det forlanger Skat altså dobbelt 
bevis på, at din har filtret: Et fra forhandleren 
og et fra importøren.

– Det er grotesk, at du skal have fat i dit 
COC-dokument – bilens fødselsattest – som 
du selv skal skaffe via din forhandler.

Der er nemlig ingen bilejere i Danmark, der 
selv ligger inde med det.

– Men det er ikke nok for Skat, som i tilgift 
forlanger; at du får en skriftlig erklæring fra im-

portøren om, at netop din bil er udstyret med 
partikelfilter:

– Skat vil altså have dobbeltbevis på, at du 
har et partikelfilter, selv om de selv har adgang 
til oplysningerne.

– Det er; hvad jeg kalder magtfuldkommen-
hed og arrogance, mener Torben Kudsk.

Skat har nemlig ikke tænkt sig at påtage sig 
opgaven, selv om det ville spare alle for tid. 
Ikke mindst de forhandlere og importører, 
som i den kommende tid får i tusindvis af bil-
ejere i røret.

Hos importørerne er man allerede nu be-
gyndt at mærke presset fra bilejerne, der skal 
have den krævende dokumentation for, at de-
res bil har partikelfilter.

– Henvendelserne fra folk begynder at 
komme nu. De skal lige opdage, at de er ble-
vet opkrævet et forkert beløb. Det er da irrite-
rende, at vi skal bruge tid på at finde gamle 
typegodkendelser frem, selv om vi selvfølgelig 
vil hjælpe vores kunder, siger Brian Clausen, 
der er tekniker hos Toyota.

FDM har fået chefkonsulent Claus Cargo 
hos Skat i tale, men fik ikke andet end et ul-
dent embedsmandssvar ud af det:

– Politikerne vidste jo, at det forholdt sig så-
dan, da de stemte for loven… Politikerne har 
altså vurderet, at det er den balancegang, der 
skal til mellem det offentlige og borgerne.

I Danmark findes der omkring 350.000 bi-
ler uden partikelfilter, det giver Skat en lovlig 
ekstra indtjening på 3,5 milliarder kroner om 
året.

DCK 1172 Karin & Jan

Hvis du er den LYKKELIGE 
EJER af en dieselbil...
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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. 

Tv, internet
magasin &

events

CAMPINGVOGNE REJSEBESKRIVELSER TELTVOGNE TELTE

Tv, internet
magasin &

events

FORTELTE UDSTYR AUTOCAMPERE CAMPINGPLADSER

campingferiecampingferiewww
dk

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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Kreds Fyns stævne i Kr. Himmelfartsferien blev 
holdt på Langeland på Ristinge Camping 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. Der 
skal rettes en speciel tak til Super Brugsen i 
Rudkøbing, der sponsorerede morgenbrød 
fredag og lørdag samt en stor tak Spar køb-
manden i Humble, der sponsorerede chips til 
vores Happy Hour torsdag, efter at vi var kom-
met tilbage fra Langelandsfortet.

Vi var 39 personer, der var på Koldkrigsmu-
seet Langelandsfortet, hvor der var masser af 
ting at se på, som der giver stof til eftertanke 
– det kan varmt anbefales. Da vi kom tilbage 
herfra samledes mange af os til langbord, hvor 
en del fik deres frokost, og der blev rigtig blev 
snakket, og når vi nu var samlet, havde vi i lø-
bet af eftermiddagen Happy Hour. Kl. 18.30 
samledes vi til fællesspisning i opholdsstuen, 
hvor vi havde nogle hyggelige timer. Opholds-
stuen var til fri afbenyttelse hele weekenden.

Fredag havde alle fri, så man 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, også 
selvom det regnede – var det 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 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

KR. HIMMELFARTSSTÆVNE
KREDS FYNS

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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SAKSKØBING 
Camping
Sakskøbing Camping er en lille hyggelig cam-
pingplads, der ligger lige midt i Sakskøbing 
by. Tæt på motorvejen uden at man kan høre 
den og kun 20 km fra Rødby færgen.

Tilkørselsforholdene til pladsen er fine. Ser-
vicen helt i top.

Næppe var vi ankommet, før fastlægger og 
campingfatter inviterer os over til den fælles grill 
og til det fælles fjernsyn med fodbold, man følte 
sig velkommen lige med det samme. Skønt 
med en plads, hvor folk hilser på hinanden.

På pladsen er der lidt træer rundt omkring 
samt hækken i midten mellem pladserne, men 
der er åbent på siderne på pladserne, så man 
ikke føler sig helt lukket inde. Der er også 
pladser, der er mere lukket af, hvis det er det, 
man ønsker.

Toilet og bad var ikke det helt topmoderne, 
men helt i orden rent og pænt, faktisk lidt char-
merende retro.

Der er to toiletbygninger på pladsen.
Legepladsen var godt udstyret til børnene, 

så de kunne hygge sig og var godt besøgt.

Hunde er meget velkommen på pladsen og 
lige uden for pladsen er et super godt areal til 
gåture og luftning af Fido, for enden af arealet 
ligger haven.

Der er hytter på pladsen som primært ligger 
i bunden af pladsen.

DCK 1331 Henriette Knudsen

campingpladsanmelselse

 
Den ene toiletbygning bag informationen.

Informationsbygningen.
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NYT TILTAG PÅ 
SKAMSTRUP

Det er forsøgsvis besluttet, at de medlem-
mer der deltager “aktivt” i de planlagte/
uddelegerede opgaver i forbindelse med 
denne arbejdsweekend på Skamstrup, 
alene betaler for evt. tilslutning til strøm ef-
ter de gældende regler. 

Der vil nok også være en forfriskning el-
ler to til aktive medlemmer.

Dette tiltag har længe været et ønske fra 
pladsens side, et tiltag som derfor gerne 
skulle vise sig at have mange medlemmers 
fulde opbakning. 

Dette vil igen betyde, at man fremover 
måske to gange årligt kan afholde et sådan 
arrangement, hvor der bliver ryddet godt 
og grundigt op, og nogle af de måske lidt 
mere tidskrævende ønsker evt. realiseres. 
Det betyder bl.a. også, at de mange andre 
weekender mere og bedre kan anvendes 
på almindeligt vedligehold og med tid til 
hyggeligt samvær.

Bak op om dette tiltag, så det kan 
blive en god tradition.

Landsstyrelsen

KREDS JYLLANDS

Fugleskydningen, der blev afholdt på Jyl-
landsringens Camping den 14. august, blev 
trods lidt støvregn i begyndelsen, afholdt som 
planlagt.

Følgende vindere blev hyldet på behørigt 
vis om aftenen med præmieoverrækkelse.

Fri pistol damer:
DCK 503 Esther Spangsberg

Fri pistol Herre:
DCK 2601 Michael S. Hansen

Fuglen: 
Venstre vinge DCK 503 John Spangsberg

Højre vinge: DCK 2610 Preben Baltzer

Halen: DCK 2601 Michael S. Hansen

Hoved: DCK 2972 Kaj Fogde

Brystet = Fuglekonge: 
DCK 2972 Kaj Fogde

KREDS JYLLAND ØNSKER ALLE 
VINDERNE TILLYKKE

FUGLESKYDNING
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ÅRLIGE FISKETRÆF
blev i år afholdt den 30. juli – 1. august

KREDS JYLLANDS

2. plads
DCK 2610 Preben Baltzer 
med en på 0,870 kg.

3. plads
DCK 2597 Ellen Hansen 
med en på 0,810 kg.

Det var som sædvanlig et hyggeligt og afslap-
pet stævne.

DCK 2610 Edel & Preben Baltzer

Der deltog  af 13 enheder, som hyggede sig, 
om den lille konkurrencesø hele lørdagen.

Om det skyldes den lange periode med 
høje temperaturer vides ikke, men bidelysten 
var ikke særlig stor og slet ikke af de store ør-
reder, men der blev dog fanget fisk.

1. plads
DCK 618 Gunnar Rasmussen 
med en på 0,920 kg.
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40 års JUBILÆUM i 
DNS samarbejdet!

hvor der var søer med flere typer “springvand”, 
spændende engområder og meget mere. 

Om aftenen blev der serveret helstegt pat-
tegris med alt muligt tilbehør. Aftenens under-
holdning var to harmonikaspillende “ældre” 
damer med et meget smittende humør og en 
stor udstråling af livsglæde. Vi taler her om vi-
sesang med nordiske viser/sange og efter 
disse to spændende damers udsagn med et 
meget engageret publikum.

Vi nåede frem til søndagen, hvor et besøg 
ved Mårup Kirke, eller rettere resterne af kir-
ken, var anskuelsesundervisning omkring na-
turens enorme kræfter, hvilket også den impo-
nerende nærliggende klit, Rubjerg Knude er 
et bevis på. Efter disse spændende oplevelser 
var det blevet tid til et af de meget kendte nor-
diske sildeborde med det “nødvendige” tilbe-
hør. Der var naturligvis også et kæmpe kage-
bord og aftenen sluttede med grillbord.

En stor tak til arrangørerne, der havde sør-
get for et spændende træf, hvor der var “lidt” 
til ganen og noget på “opleveren”, hvilket 
også nordmændene syntes, især når vi tæn-
ker på deres enestående natur.

DCK 699 Janne Kroman & Tonni Hansen

Jubilæumsstævnet i DNS samarbejdet 
blev afholdt på Sindal Camping, hvor 
rammerne var i orden og vejret viste 
sig fra den pæne side “næsten” hele 
pinsen. 

Vi ankom alle i et dejligt solskins-
vejr, som det efter sigende skulle være 
til alle tider nord for Limfjorden. Der var 
flot repræsentation fra Norge, det kneb 

med den svenske repræsentation, til gengæld 
var Danmark ganske flot repræsenteret, dette 
være sig fra alle kredsene, det samlede antal 
enheder var 49.

Efter en vellykket standerhejsning lørdag, 
blev næste punkt for de interesserede et spæn-
dende besøg hos en ældre nordjysk ganske 
humørfyldt spasmager, som bl.a. har gjort det til 
en af sine livsopgaver at leve i pagt med natu-
ren, måske egentlig være med til at “udvikle” 
naturen på dens præmisser. Det var et projekt, 
der førte os rundt på store dele af gårdens areal, 
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 HOS 
KG CAMPING

døre og vinduer på grund af den kraftige røg-
udvikling.

Falck-folkene fra Kolding fik assistance fra 
flere nabobrandvæsner for at få bugt med 
flammerne.

Set på campingferie.dk

En storbrand brød torsdag den 5. august 2010 
ud hos KG Camping i den nordlige del af Kol-
ding. Røgsøjlen kunne ses omkring 20 kilo-
meter væk, fortæller øjenvidner.

Flammerne var gået gennem taget på cam-
pingcentret KG Camping, der ligger på Møn-
ten i et industrikvarter.

Politiet oplyste til TV 2 NEWS, at det blandt 
andet var nødvendigt at lukke for ventilationen 
i det nærliggende Kolding Storcenter. Folk i 
nordøstlig retning fra brandstedet skulle lukke 
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V2
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ew

s.

 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
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I midten af august var vi nogle par fra Norge 
og Danmark blevet inviteret til Sverige af vores 
svenske venner Iréne og Göran, for at spise 
Surströmming på CC campingpladsen Ska-
gern, en plads som absolut kan anbefales.

Vi havde inden afrejsen fået tudet ørene 
fulde fra mange velmenende mennesker, der 
fortalte os, hvor forfærdeligt det smagte. Men 
vi havde sagt ja og var fast besluttet på at 
prøve.

En dåse surströmming er en gæret sild fra 
Østersøen, som er fanget i foråret og gæret på 
fad i en til to måneder. Derefter kommer den 
på dåse, som ofte buler under forsendelse og 
opbevaring på grund af den fortsatte gæring.

Et halvt år til et år senere, har gasser opbyg-
get tilstrækkelig for den engang så cylindriske 
dåse til en mere afrundet facon. 

Når den åbnes, frigiver indholdet en stærk 
og til tider overvældende lugt, hvilket forklarer, 
hvorfor fisken ofte spises udendørs.

Disse usædvanlige beholdere af surström-
ming kan findes i supermarkeder over hele 
Sverige. Dog har visse flyselskaber forbudt 
dåserne på deres fly, i betragtning af trykbe-
holdere kan være potentielt farlige. 

Arter af Haloanaerobium bakterier er an-
svarlige for modning. Disse bakterier produ-
cerer kuldioxid og en række forbindelser, der 
tegner sig for den unikke duft: skarp (propion-
syre), rådne-æg (hydrogensulfid), harsk-
smør (smørsyre), og eddikeagtig (eddike-
syre).

Det var fint vejr på dagen, hvor den store 
prøve skulle stå, hvilket gjorde det muligt at 
indtage måltidet i det fri.

ET FESTM
MED SURSTRÖMMING 
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Göran havde forinden fået tilladelse af cam-
pingfatter til, at vi måtte spise i det fri, hvilket 
ikke altid er tilfældet grundet den tidligere om-
talte lugt.

Da Göran havde erfaring med surström-
ming, var det også Göran der stod for åbning 
af emballagen der kan være en “farlig sag”, 
hvis man står placeret på det forkerte sted, når 
der bliver taget hul på dåsen.

Med en hjælpende hånd fra Tom-Erik, blev 
dåsen åbnet uden nogen problemer.

Ved bordet fik vi et lille kursus af Iréne om, 
hvordan vi skulle tage indvoldene ud af fisken 
og lægge dem på fladbrødet. Dertil blev der 
serveret kogte kartofler, stegte og rå løg til sil-
den og rigelige mængder snaps og øl.

Det største problem ved at spise surström-
ming var ikke lugten, den var minimal, da saf-
ten var hældt fra silden, men derimod de 
mange spyfluer der pludselig dukkede op – 
og fløj om ørene på os, når vi spiste.

DCK 1254 Inger & Jørgen Friis

MÅLTID
ØL OG SNAPS
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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!

Dejlig naturplads kun 700 m fra havet

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

Samarbejdsplads 15%

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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KøkkenHJØRNETHJØRNET
SALAT MED JORDBÆR OG LAKS 
 
Salat:
250 gr. frisk laks
½ bakke feldsalet
½ ruculasalat
½ agurk
1 gulerod
15 jordbær
2 spsk. græskarkerner

Marinade:
2 spsk. rød Balsamico
1 tsk. rørsukker

Dressing:
3 spsk. yougurt naturel
3 spsk. hakket dild
1 tsk. krydderslat & peber
1 spsk. hvid Balsamico
1 tsk. dijonsennep

Først ordnes jordbærrene: De befries for stil-
ken og skæres i kvarte, hvorefter de lægges i 
marinaden i ca. 30 min. i køleskabet.

Laksen grilles eller dampes i 12 min. Feldsa-
lat og ruculasalat blandes i en skål og laksen 
iblandes. Agurk skæres i strimler evt. med en 
kartoffelskræller. Guleroden skæres i tynde-
skiver.

Begge dele blandes i salaten. Jordbærrene 
tages op af marinaden og blandes ligeledes i 
salaten, der nu anrettes på et flot fad og drys-
ses med græskarkerner.

 

Velbekommen

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

 

Velkommen
TIL NYE MEDLEMMER!TIL NYE MEDLEMMER!

4087  Jens Emanuel Jensen, 
9300 Sæby 

4088  Ditte Madsen & Peter Due, 
3300 Frederiksværk 

4089  Mette Madsen & Evert Nass, 
7080 Børkop 

4090  Britta Nylin & Bjarne Nikolajsen, 
6650 Brørup

4091 Mette & Ib Jensen, 8464 Galten
4092  Rikke & Kim Lauenborg, 

2605 Brøndby
4093  Lisbeth & Robert Bøttern, 

2860 Søborg
4094 Kristian Andersen, 4420 Regstrup
4095  Karina Behr & Carsten Andersen, 

8940 Randers SV
4096  Jytte & Glenn Isachsen, 

4352 Klepp, Norge
4097  Pia & Svend Aage Jensen, 

3480 Fredensborg
4098  Jørn Bisgaard Jensen, 

9500 Hobro
4099  Karina Søborg & Martin Ticheler, 

3480 Fredensborg

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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Læsøvej 5 • 8800 Viborg • Tlf. 86 62 26 44 • Mobil 30 63 56 48
kontakt@danskcampinginterior.dk • www.danskcampinginterior.dk

Kantsyede 
camping-
tæpper

NANO behandling af  
alle tekstiler

NANO beha

Specialsyede sengetæpper

tæpper

SpecialsyedSS

Syning af  
gardiner

sengetæpper

Specialsyede spring-
madrasser efter mål

e
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Ombetrækning 
af hynder



2010201020120202222202
HUSKE LISTEN
LANDSSTÆVNER OG 
UDLANDSTURE:

2010

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

18.10 - 24.10 ..................... Efterårstur, Prag

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

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

KREDS SJÆLLAND:
Formand:  Karsten Andersen 

4420 Regstrup

Tlf. 4032 2462

e-mail: sjaelland@dck.dk

2010

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

10.09 - 12.09 ...........Frisør/Designerstævne 

17.09 - 19.09 .................. Familierally/O-løb,

 Nordsjælland

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

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

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

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

16.10 - 23.10 ......Lang efterårstur, Tyskland

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

12.11 - 14.11 .......................Ståbanko, Børkop

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

10.12 - 12.12. .................................... Julefrokost

SKAMSTRUP:
 Grydebjergvej 32, Skamstrup

 4440 Mørkøv 

 e-mail: skamstrup@dck.dk

2010

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 
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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...!


