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FORSIDEBILLEDE: Vintercamping på Skampstrup

Det bliver en travl tid, der står 
foran os nu, campingvognen 
skal gøres vinterklar enten til 
de lange ture på vinterferien, 
eller den skal holde et hvil, ind-
til foråret vender tilbage.

Husk lige de forskellige reg-
ler, der gælder omkring dæk i 
det eller de lande, der skal be-
søges eller som transitland og 
husk – kør forsigtig – pas på jer selv og andre trafi-
kanter, samt de vilde dyr i vores og deres fauna.

I landsstyrelsen har der længe været en begyn-
dende aktivitet med NCT 2011 for øje, vores hjem-
meside er nu oppe, samt en orientering med de 
forskellige områder kan ses nu, der skal her komme 
en opfordring til, så snart beslutningen er taget om 
deltagelse i NCT, at tilmelde jer, samt hvis der er 
nogle, der brænder for at tilbyde deres hjælp til 
NCT, send en mail til info.nct2011@dck.dk eller i  
anden form for tilkendegivelse til vores landssekre-
tær Lone Westergren på tlf. 2978 0487 eller mail 
landssekretaer@dck.dk – vi mangler endnu 
mange hænder – til dem der indtil nu har tilmeldt 
deres hjælp, siger vi mange tak.

Huskelisten er endnu ikke opdateret, derfor se 
vores hjemmeside (www.dck.dk) som opdateres 
løbende med diverse sidste nyheder.

De første julebrochurer og julekataloger er landet 
i postkassen, snart bliver de første julelys tændt i de 
små hjem samt de mange lys i byerne, og alle får 
travlt med indkøb til forhåbentlig fælles glæde for 
store som for små.

DCK’s samlede landsstyrelse takker alle klub-
bens mange samarbejdspartnere og klubbens 
mange medlemmer for samarbejdet i året, der nu 
går på held. DCK ser ligeledes frem til, at den posi-
tive udvikling må fortsætte i de kommende år, til fæl-
les glæde og udbytte for alle parter. 

DANSK CARAVAN KLUB – for folk på farten 
– hele året

En rigtig glædelig jul samt et rigtigt godt og 
lykkebringende nytår

Lene & Børge Jensen
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Grundet den øgede konkurrence er PBS fu-
sioneret med den tilsvarende norske virksom-
hed BBS – og er blevet til Nets.

Bortset fra det nye navn, Nets, sker der in-
gen ændringer for dig og dine indbetalinger.

Alle DCK medlemmer, der er tilmeldt PBS/
Nets, bliver 1. december trukket kr. 400,- i 
kontingent. 

Der har været fællesmøde med kredsstyrel-
serne og andre inviterede medlemmer, det 
blev afholdt på Nyborg  Idræts- og Fritidscen-
ter, således at alle havde mulighed for at se 
faciliteterne til NCT 2011. 

Det store emne var planlægning af NCT i 
2011, som DCK er vært for – flere oplysninger 
kan hentes på www.nct2011.dk 

På mødet kom kredsene med ris/ros til 
landsstyrelsen, blandt andet  ønsket  om mere 
åbenhed, i forhold til LS arbejde og de beslut-
ninger der tages. Det ønsker vi i LS at imøde-
komme, og dette indlæg i Appen-Dix er et af 
tiltagene til det. Der var enighed om at kred-
sene også laver indlæg til Appen-Dix således, 
at alle kan følge med i, hvad der sker. Der er 
allerede planlagt et nyt landsstyrelsesmøde, 
således at vi kan have flere svar og ideer med, 

Medlemmer, der ikke er tilmeldt Nets, vil 
modtage et girokort på beløbet. 

Sidste frist for rettidig indbetaling af kontin-
gentet for 2011, er 10. december d.å.

Jørgen Friis
DCK Sekretariat

når kredsformændene og Landsstyrelsen  mø-
des igen i november på Skamstrup.

Der har været afholdt et landsstyrelses-
møde den 13. oktober, hvor det blev besluttet, 
som det fremgår af artiklen ovenover, at kon-
tingentet for 2011 forbliver uændret kr. 400,-.

Det blev samtidigt besluttet, at udgivelsen af 
Appen-Dix for 2011, ændres til følgende måne-
der: Februar, april, juni, september, okto-
ber og december.

Arbejdsweekend i Skamstrup, hvor de til-
meldte arbejdende medlemmer lå gratis (und-
taget strøm), har været en succes, og genta-
ges igen i 2011.

DCK 2302 Lone Westergren,
Landssekretær

PBS HAR VOKSET SIG STÆRKERE 
OG ER BLEVET TIL NETS

FÆLLESMØDE

SEKRETARIATET ORIENTERER!

NYT FRA LANDSSTYRELSEN
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Den første tilmelding (med mange flere) til 
campingbegivenheden i år 2011, blev foreta-
get af DCK 2697 Jonny & Tage Kirkegård fra 
Trige ved Århus.

Efter nogle “små” startvanskeligheder med 
at få www.nct2011.dk til at fungerer tilfreds-
stillende, skulle weekendens indsats have løst 
disse problemer, hvor bl.a. familien Ingrid & 
Jørgen Nielsen fra Hedensted har arbejdet 
ganske intenst for, at få tilmeldingsprocedu-
ren op at køre. 

Styregruppen for NCT 2011 har 
startmæssigt fået følgende udseende:

Bodil Brohus, med ansvar for administration 
ogiInformation m.m. med hjælpere. 

Tonni Hansen, træfleder samt ansvar for 
NCT’s mangeartede aktivitetsprogram, sam-
men med klubbens næstformand Poul Erik 
Hejlstrup med foreløbig aftale på flere af 
områderne bl.a.:

•  Anni Tornbo og Bent Madsen – kvar-
terværterne

•  Lone Vestergren – børneaktiviteter

Michael Magnussen med ansvar for mar-
kedsføring.
Per Høgh Nielsen med hjælp fra Alex An-
dreasen med ansvar for teknik og infrastruk-
tur m.m.
Karsten  Andersen og Bjarne Kristen-
sen alt vedrørende festsalen, musik, øl, is og 
pølser m.m.

NCT 2011 I
(DET 48

– tilmeldingern

pølser m.m.

ren op at køre.

St f NCT 2011 h
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skriftlig instruktion med information om opga-
ver, råd og tips m.m. det vil sige svar på alle 
“spørgsmål”, som deltagerne kunne stille. 
Kvarterværten skal være synlig, og bør ikke 
have andre opgaver.

Jobbet vil endvidere indebære, at der hol-
des et fællesmøde hver morgen med alle kvar-
terværterne med de seneste og aktuelle op-
lysninger. En anden vigtig opgave er, at I sør-
ger for at gæsterne lærer hinanden kende 
bl.a. gennem konkurrencer i kvartererne og 

Der er, for at NCT 2011 kan gennemføres til-
fredsstillende, stadig brug for flere hænder 
– her skal der lyde en stor tak til dem, der al-
lerede har meldt sig – som tidligere skrevet er 
alle funktionerne vigtige, men jeg vil alligevel 
lige skrive lidt om funktionen:

Kvarterværten:
En meget vigtig opgave i forbindelse med 
afholdelse af et NCT er funktionen kvarter-
vært, som jo får den tætteste kontakt til alle 
gæsterne. Det er derfor meget vigtigt, at I al-
lerede nu tager beslutningen og tilmelder jer 
med ønsket om at blive kvarterværter.

Hvad indebærer dette job vil nogen nok 
spørge. Ifølge NCRs protokol står følgende 
funktionsbeskrivelse: Kvarterstørrelser værts-
familier: 1-2 familier pr. 25-30 enheder.

Kvarterværtens opgave er, at hjælpe delta-
gerne og om muligt tale det/de sprog, der ta-
les i kvarteret. Kvarterværten bør modtage en 

I NYBORG 
8. NCT)

ne er i fuld gang

les i kvarteret. Kvarterværten bør modtage en

have andre opgaver.

J bb il d id i d b d h l

skriftlig instruktion med information om opga

››››
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NCT 2011 tager mere og mere form, fra sty-
regruppen glæder vi os allerede meget til at 
byde alle jer DCK medlemmer og de mange 
gæster fra DCK’s Nordiske samarbejdspart-
nere i NCR, velkommen til en spændende 
uge 28 i 2011.

Følg udviklingen på www.nct2011.dk –  
hvor du ligeledes tilmelder dig og familien

Styregruppen NCT 2011

på tværs af kvartererne, her er de kendte lang-
borde i kvarterene en god indgangsvinkel. I 
forbindelse med alle disse lege/tiltag vil der 
blive udleveret ideer til, hvordan I kan gribe 
dette an.

Giv jeres tilsagn evt. på – info.nct2011.
dk@dck.dk, I står ikke alene, vi løfter i flok.

Yderligere information omkring opgaven 
kan bl.a. fås hos:

DCK 2560 Anni Tornbo, Esbjerg, tlf.+ 
45 3013 8963, mail: tornbo@esenet.dk

DCK  265 Bent Madsen, Fløng, tlf. +45 
4030 3267, mail: dck.bentmadsen@mail.dk

 

››››

på tværs af kvartererne, her er de kendte lang-

››››
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Mørkholt
Strand Camping  

Ved Vejle fjord

Rammen for 
camping med en 
særlig stemning...
Campingpladsen drives og 
fungerer efter et ganske 
bestemt værdigrundlag...

Fællesskab
Frihed
Fordragelighed

Hagenvej 105 B · DK-7080 Børkop 
Tlf. 75 95 91 22 · www.morkholt.dk

Jelling
Camping

Mølvangvej 55  •  7300 Jelling  •  Denmark
Tel. +45 7587 1653  •  Fax +45 7587 2082
E-mail: jelling@dk-camp.dk  •  www.jellingcamping.dk

Så er denne  sæson  ved at nærme sig sin 
slutning, Jeg håber, at alle medlemmerne vil 
få en glædelig jul samt et godt nytår. Jeg vil 
se frem til, at jeg som redaktør kan få mas-
ser af indlæg fra 
jer, både i form 
af anmeldelser 
af campingplad-
ser, campingture 
samt beskrivel-
ser af løsninger 

på diverse problemer med vores camping-
vogne.

Hvis der er nogle, der har ideer til nye tiltag 
i bladet, er man velkommen til at kontakte 
mig.

Redaktøren

REDAKTØREN
LIDT NYT FRA

R
eb

ild
 Bakker – Rold Skov – åben hele året!

tlf. 9839 1110
Her er et foto af 

redaktøren.
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Vi var 10 vogne, der drog til Prag i uge 42. 
Vi boede på Camping Sokol – en dejlig lille 
plads, hvor vi næsten var os selv. Vi startede 
lørdag med standerhejsning og happy sno-
brød, en sjov ting hvor vi fik lov til at bruge 
pladsens bålplads, så der blev bagt snobrød 
til den store guldmedalje og hygget og grinet. 
Vi forsøgte dog også at få gang i lidt sang, men 
måtte konstatere, at vi ikke alle var så gode 
til at huske teksterne, sangbøgerne havde vi 
glemt at tage med.

Vi tog ind i Europa’s efter sigende største 
wellnes og vandland. Det var bare sjovt, vi må 

sige, at der var en hel del af de voksne, der 
blev “børn” igen. Der var et kæmpe område 
med rutchebaner i alle udformninger, den sjo-
veste var nok den, der efterfølgende kom til at 
hedde “toiletskyldning”. Der var også mas-
sage-tur og beauty-make-up, der blev prøvet. 
Så det var helt sikkert et dejligt besøg.
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Vi besøgte Zoo sammen med vores gam-
mel kendte guide Magdalena. Her skal det si-
ges, at det er ikke helt nok med en dag fra kl. 

10.30 til 15.30, for vi nåede ikke at se det hele. 
Haven er kåret som den 7’ende bedste i ver-
den, og det er der bestemt ikke noget at sige 
til. Den er meget smukt anlagt i et meget kupe-
ret terring, med både søer, klipper og huler 
osv. Magdalena fortalte og viste os, hvor me-
get af haven der lå under vand i 2003, hvor 
den store oversvømmelse var. Der mistede de 
mange dyr bl.a. elefanter, så de er nu i gang 
med at bygge et nyt kæmpe område til elefan-
terne, så de ikke er i fare, hvis der igen skulle 
komme en sådan oversvømmelse. 

Efter Zoo skulle vi sejle en tur på Moldau. Vi 
fik et helt skib for os selv, hvor vi fik en god 

middag ombord, inden vi skulle igennem en 
sluse, som der var en del af os, der ikke havde 
prøvet før. Det var imponerende at blive lukket 

ind i en form for kasse og så blive hævet ca. 4 
meter op for at kunne fortsætte inde mod 
Carls broen. Magdalena fortalte og oplyste os 
om mange ting på sejlturen, bl.a. om de byg-

››››

9



blive sendt ned i en prøvegang for at se, om vi 
kunne holde ud at være et sted, hvor der ikke 
er særlig meget plads. Der var nogle stykker, 
som ikke havde lyst til at gå med ned i minen. 
Der var godt nok heller ikke meget plads nede 
i den mine, (for danskere med trang til god 
mad og drikke) se foto. Det var spændende 

at høre om, hvordan de har arbejdet i minen, 
så bliver man helt glad for de tider, vi har i dag, 
sådan som de har knoklet, er der da ingen, 
der gør i dag. 

ninger vi passerede. Hvor efter vi blev sat i en 
bus, som kørte os hjem til pladsen igen. Alle 
var en smule trætte efter den megen motion 
og friske luft, vi fik på denne tur.

Så var der nogle fridage til at opleve ting på 
egen hånd, og de fleste 
tog helt sikkert ind på 
“Det Gule Marked”, en 
del har her gjort nogle 
rigtige gode handler.

Den næste planlagte 
tur gik til Kutna Hora, 
hvor der ligger en sølv-
mine. Der havde vi også 
Magdalena med, så hun 
kunne oversætte, hvad 
der blev fortalt om mi-
nen. Vi startede med at 

››››
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bl.a. lavet en lysekrone, som består af samt-
lige knogler fra et menneske. Det er impone-
rende, men alligevel en underlig følelse man 
har, når man ser det. Der er ca. 40.000 knog-
ler i kirken. Derefter gik turen hjem igen og vi 
hyggede og takkede Magdalena for 2 dejlige 
dage sammen med hende.

Fredag holdt vi så standerstrygning og igen 
happy snobrød til stor glæde for alle. Des-

værre går 1 uge jo hurtigt, men endnu hurti-
gere, når man er i godt selskab. Vi vil gerne 
takke alle for den fine gave, vi fik og jer alle for 
at være med til at gøre turen rigtig god.

DCK 3321 Susanne Demant & Torben 
Pedersen med Laura & Emilie 

DCK 2400 Helle & Karsten Andersen

Efter minebesøget tog vi ud til Knogle kir-
ken. Det var noget af en speciel oplevelse at 
se dette. Historien om kirken er, at i 1700 tallet 
rejste en mand til Galiæa og havde noget hel-
lig jord med hjem. Det blev strøet ud over kir-
kegården. Hvis familien så ikke ville betale for 
deres afdøde, som var begravet der, så blev 
de gravet op. Man kunne jo ikke lade alle 
disse menneskeknogler ligge og flyde på mar-
ken, så der var en mand der fik den ide at “ud-
smykke” kirken med alle disse knogler. Der er 
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LOGBOGEN
For at gøre det så nemt for alle parter, be-
der vi Jer om selv at optælle point i Jeres 
logbog. 

Først i logbogen står, hvor mange point I får 
for et givet stævne. Et nytårsstævne tæller al-
tid på det gamle år – og kun der.

Send resultatet straks i det nye år og se-
nest den 15. januar 2011 til Ka@monta-
gegruppen.dk.

Har du ikke mail, må du bruge telefonen 
til dette nr. 4032 2462.

NYT FRA KREDS SJÆLLAND

Kommer I efter den oplyste dato, vil I 
ikke kunne modtage pins. for 2010.

Samtidigt vil jeg ønske alle en 
god Jul samt et godt Nytår. 

DCK 2400 Karsten Andersen
Kredsformand, Sjælland

I forbindelse med Ståbanko stævnet den 13. 
november, afholder vi et møde kl. 13, hvor vi 
forsøger at tilrettelægge næste års stævne-
kalender. Alle, som er interesseret i at lave 
stævne(r), er velkommen til at møde op, el-
ler send en besked til kredsbestyrelsen.

Logbøger vil blive talt op til Julestævnet, 
man er velkommen til at meddele sine point 
til kredsbestyrelsen, så kontrolleres logbø-
gerne til Kredsgeneralforsamlingen.

Bestyrelsen Kreds Jylland

STÆVNER OG LOGBØGER

NYT FRA KREDS JYLLAND
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DCKDCK

Navn:

DCK nr.:

DANSK CARAVAN KLUB –  for folk på farten

LogbogLogbog
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Kreds Fyn afholdte petanquestævne i den før-
ste weekend i august på Syltemae Camping 
ved Svendborg. I år havde vi fået en tidligere 
danmarksmester i petanque, nemlig Hanne 

VINDERNE 
AF KREDS FYNS PETANQUESTÆVNE 2010

Viskum, til at komme og gennemgå reglerne 
og lave en turneringsplan.

Efter en masse gode og intense kampe blev 
vinderne fundet:

Dejlig naturplads kun 700 m fra havet

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

Samarbejdsplads 15%

DCK 2514 Peder Johansen og 
DCK 2103 Joost fra Holland

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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Campingvognene skal ikke nødvendigvis 
op i fart, men de skal køre lovligt og sikkert. 
Ordene kommer fra Dansk Camping Unions 
landsformand, Bjarne Jensen, der i en fornyet 
henvendelse til justitsministeriet vil bringe 
Tempo-100 løsningen på banen igen.

I dag er det sådan, at danske campister går 
til synshallerne, f.eks. Applus+, som har tilla-
delse til at foretage Tempo-100 undersøgelse 
på de tyske myndigheders vegne. Bl.a. må 
dækkene maksimalt være seks år gamle og 
campingvognen være forsynet med en ISO-
godkendt stabiliseringsanordning. Selve bilen 
skal være forsynet med ABS-bremse, men det 
er alle nye biler.

Selvsamme Lars Barfods tid som transport-
minister gik jo ikke for godt. Hvad får dig til at 
tro, at han som justitsminister vil gå ind for at bil/
campingvogn må køre 100 km/t på motorvej?

Bjarne Jensen: – Det tror jeg da heller ikke. 
Men da han var trafikminister, fik han blot sit em-
bedsværk til at giver DCU et administrativt afslag 
ud fra de regler, der findes nu. Det er vi stort set 
uinteresserede i. De regler kender vi da så ud-
mærket, og det er dem, vi vil have lavet om.

Nu har vi haft drøftelser med enkeltmedlem-
mer af regeringen og Folketingets retsudvalg 
om sagen, og herfra er der almindelig enighed 
om at bakke de 100 km/t. på motorvej op, 
samtidig med at vi skal have ændret den tåbe-
lige regel om, at biler med anhænger kun må 
køre 70 km/t. på landevej. 

Danmark det eneste land – bortset fra 
Polen
Vi har påvist, at det giver kæmpelange køer 
og farlige overhalinger, f.eks. på vejen til Od-
den-færgen, hvor alle andre må køre 80 km/t. 
Danmark er – bortset fra Polen – det eneste 
EU-land, der har denne diffentiering. Det er 
heller ikke et forhold, der fremgår af skiltnin-
gen ved grænserne, så masser af udenland-
ske campister er i risiko for at køre ulovligt i 
Danmark. 

Jeg tvivler da også stærkt på, at folk med 
anhænger, der kører til genbrugsstationen el-
ler hjem fra Tyskland med den toldfri ration, 
kender denne regel. De fleste kører 80 km/t. 
Men reglen gælder altså også dem.

Men vi tror på, at der er grøde i tingene. For 
nylig rettede SF på Christiansborg henven-
delse til DCU for at få facts på bordet som op-
takt til en forespørgselsdebat i Folketinget, 
understreger DCU-landsformanden. 

Set på www.dcu.dk

TEMPO 100
- krav
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At køre en KABE frem er en helt speciel følelse.
Først og fremmest fordi den ruller let og sikkert hen
ad vejen. Men også fordi du har valgt en svensk vogn,
hvor det meste er bygget i hånden i lette, stærke
materialer. Hvor intet er overladt til tilfældighederne,
heller ikke når det gælder isolering, varme og ventila-
tion.

Kloge løsninger, smuk indretning og lækre materiale-
valg er også en stor del af KABE-følelsen. 

Lige som følelsen af en investering på mindst to 
planer - livskvalitet og produktkvalitet.

Med KABE kan du få del i campinglivets 
glæder - hele året!

Se markedets bredeste modelprogram 
på www.kabe.dk

E L S K E R  A L L E  Å R S T I D E R

Nyheder 2011
Vi fremhæver blandt andet:

� Glatte plader (tilvalg) og de forkromede lister rundt
om vinduerne gør helhedsindtrykket komplet.

� Royal serien udvides. 520 XL er nu den mindste
model i Royal serien og svarer til en opgraderet
Smaragd XL.

� 3 nye modeller i Royal serien med hjørne sidde-
gruppe i L-version og vinkelkøkken. Med den 
L-formede sofa bliver der plads til en TV-bænk med
god opbevaringsplads, hvor der kan stå et stort
Fladskærms-TV. 
Samtlige L-sofaer kan omdannes til sovepladser.

� Nydesignet køkken med rund vask monteret i samme
laminat som bordplader og møbeltoppe i samtlige
KABE modeller. Hele ydervæggen i køkkenet er
beklædt med et elegant hvidt plexiglas med LED belys-
ning, som både giver et godt arbejdslys og en smuk
belysning i vognen. 
Alle skuffer er monteret med soft-close og centrallås.

� Det nye køkkenvindue, der i de fleste modeller er
hele 1 meter bredt og 30 cm højt, er en unik KABE
konstruktion, der både giver mere lys og bidrager til
det stilrene design.

� Strømbesparende og smuk LED belysning i alle
modeller - kan reguleres med lysdæmper.

� Gardiner monteret på gardinstænger med 
belysning - som tilvalg.

KABE er Danmarks mest solgte 
helårscampingvogn for 13. år i træk.

KABE-FØLELSEN

Når udstråling bunder i dyb indsigt

- vi bestræber os lidt mere



Så blev der sat gang i fugleskydning igen på 
Sjælland. Efter at vi har taget det af, så var der 
mange, der efterspurgte, om ikke der skulle 
være fugleskydning igen på Skamstrup. Der-
for besluttede vi, at tage det op igen. 

Det blev en succes og opbakningen var 
stor. Det er dejligt at se, at der er børnefami-
lier, der støtter op omkring det. 

Der var konkurrencer om formiddagen for 
alle børnene, med hhv. bue og pil, pistolskyd-
ning og pusterør. Om eftermiddagen var det 
så de voksne, der skulle igennem øksekast, 
pistol, gevær, pusterør og selvfølgelig fugle-
skydningen. 

Alle morede sig rigtigt godt, og om aftnen 
blev er delt præmier ud til både børn og 

FUGLESKYDNING
den 26. oktober 2010

AlAlAlAllelelele mmm mororororededededeeee sisisisigggg g ririririgtgtgtgtg igigigiggtttt gogogogogg dtdtdtdt,, , ogogogogg ooo ommmm afafafaftntntntnenenenen 
blblblevev e err dedededeltllttt p præræmimimierer uuu uddd tititill båbåbådedede bb børørnn ogog 
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selv hvor sjovt det var på stemningsbilleder fra 
stævnet.

DCK 2400 Karsten Andersen
Kredsformand, Sjælland

voksne. Dette stævne vil vi nok skulle fort-
sætte med at holde, både fordi det er godt for 
børn og det er rart at være på Skamstrup. Se 
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Bürstner har besluttet at støtte børnefami-
lierne med børn op til 18 år gamle. Gennem 
aktionen “Bürstner Børnepenge” vil Bürstner 
udbetale “børnepenge” i form af luksusudstyr 
til den nye vogn (for detaljer, se venligst del-
tagerbetingelserne).

3,75 mil kroner har Bürstner stillet til rådig-
hed for hele aktionen, der løber i flere euro-
pæiske lande.

Hvordan fungerer det?
På www.buerstner-boernepenge.dk an-
søger man gratis og uden købepligt om “bør-
nepengene”.

Denne ansøgning er en forudsætning for at 
kunne bearbejde og tildele pengene.

Der er kun 3 skridt til den nye familie-
caravan:
1.  På www.buerstner-boernepenge.dk udfyl-

des ansøgningen om “børnepengene”.
2.  Efter få dage modtager man besked fra 

Bürstner, om man har fået tildelt “børne-
pengene”.

3.  Med den skrivelse i hånden henvender 
man sig til sin Bürstner-forhandler eller den 
nærmeste forhandler i området og køber 
den nye Bürstner familie-caravan.

Hvor mange ”Børnepenge” kan jeg få?
For hvert barn op til 18 år (max. 3 børn pr. 
familie) kan man få “Bürstner Børnepenge” 
med et beløb på kr. 5.000 pr. barn. Dvs. for 
en familie med 3 børn er den nette sum hele 
15.000 kr.

Skynd jer!
Aktionen starter den 30. september 2010 og 
løber til 30. november 2010. Om man i sid-
ste ende når at få sine “Børnepenge” hænger 
sammen med tidspunktet for købet. Er bud-
gettet på de 3,75 mil kroner sluppet op inden 
den 30. november 2010 er der ikke flere “bør-
nepenge” at få. Det handler derfor også om, 
at kunne beslutte sig.

Læs de nærmere deltagerbetingelser på 
www.buerstner-boernepenge.dk   

Red.

BÜRSTNER STØTTER 
DIN FAMILIE

Den familie, der har planlagt at købe en campingvogn 
til den næste ferie, kan nu gøre en god handel.
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STÆVNEannoncer
JULESTÆVNE
på Hindsgavl Camping den 26.-28. november 2010

Nu nærmer tiden sig for den søde juletid og 
traditionen tro afholder Kreds Fyn julestævne 
den 26.-28. november, i år på Hindsgavl Cam-
ping, Søbadvej 10, 5500 Middelfart – ved den 
gl. Lillebæltsbro

Program:
Fredag: Ankomst.

Lørdag kl. 10.00: Standerhejsning.
Indbetaling af stævnegebyr
Skovtur for at finde ting til juledekorationer.

Kl. 13.30: Julestue i samlingsstuen, hvor vi 
skal lave juledekorationer, juleklip og pynte 
juletræ. Kreds Fyn er vært med æbleskiver, 
gløgg og saftevand til børnene. 

Kl. 15.00: Nisseflokken kommer, og vi skal til 
julebal ved det flotte juletræ.

Kl. 18.30: Der er fællesspisning med traditio-
nel julemad fra den lokale slagter, hvorefter 
der er mulighed for en svingom. 

Søndag kl. 10.30: Standerstrygning.
Middelfart by afholder stort julemarked i 
centrum fra kl. 10-16.

Priser:
Traditionel julemad bestående af flæskesteg 
med tilbehør og risalamande med mandelgave 
pr. person:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 135,-
Børn under 14 år, pr. barn.  .  .  .  .  kr.  60,- 
Indsættes på reg. nr. 2267 konto nr. 
3483129393 (Skriv DCK nr. og navn)

Stævnegebyr pr. enhed .  .  .  .  .  .  kr. 125,-
Stævnegebyr for enlig:  .  .  .  .  .  .  kr.  60,-
Overnatning pr. voksen, pr. døgn: kr.  60,-
Overnatning pr. barn (4-14 år) 
pr. døgn:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr.  25,-
Strøm pr. døgn: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr.  30,-
Afregnes med pladsen og der er maks plads 
til 20 enheder.

Sidste tilmelding onsdag 
den 17. november

På DCK.dk eller til:

DCK 3888 Finn & Connie Jessen 
Tlf. 6140 2735

DCK 2983 Flemming & Lisbeth 
Wænnerstrøm Tlf. 6441 4468
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JULESTÆVNE
på Everdamskroen den 27.-28. november 2010

Kom til Julestævne på Elverdamskroen med 
en eksklusiv julemiddag, musik og dans. Der 
skal hygges på en dejlig gammel kro.

Vi skal ligge på parkeringspladsen foran 
kroen. Adressen er Roskildevej 498, 4340 
Tølløse. Ankomst den 27. november ef-
ter kl. 12.

Priser
Alt dette samt morgenmad den 28. november 
inkl. kaffe og te, pr. person  .  .  .  . kr. 250,- 

Alle drikkevare er ekskl. også juice o.l. om 
morgen.

Stævnegebyret vil være .  .  .  .  .  .  . kr. 25,-

Gå ikke glip af denne aften tilmeld dig nu og 
vær sikker på en plads.

Sidste frist for tilmelding er den 20. no-
vember på www.dck.dk eller til DCK 3381 
Jens Christiansen på tlf. 2811 1893.

Mad og stævnegebyr skal indbetales på reg. 
nr. 2267 konto nr. 6883706364.

DCK 3381 Jens Christiansen

Me n uMe n u
Kryddermarineret sild

Karrysild
Gravet laks m/rævesovs

Æg m/rejer og hjemmelavet mayonaisse
Varmrøget laks m/honning og mandler

Syltet laks
Høns som fløde sylte

Senneps og krydderurtedressing

ƒ
Kalveculotte

Kalkun
Svinemørbrad
Cremesauce

Stegte kartofler
4 x garniture
Hjemmesylt

ƒ
Marzerinkage

Frugtsalat
Chokoladekage

Frugtskum

ƒ

20060522

10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

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

Campingplatz Jarplund
24941 Jarplund · Europastraße
Tel  0461/979024

Internet:
www.campingplatz-jarplund.de
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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

Betaling for mad samt stævnegebyr bedes 
indbetalt, senest den 25. november til Nordea 
Bank, reg. nr: 2267 konto nr.: 6273528944, 
Husk DCK nr.

Overnatningspriser:
Afregnes direkte med Campingpladsen.
Pr. person pr. døgn .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 57,- 
Pensionister   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 40,-
Børn under 12 år   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Gratis
Pladsgebyr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 20,-
El .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  efter måler

Tilmelding senest den 25. nov. 2010 til:                                                                                                                  
DCK 2016 Kisser & Jørn Jakobsen

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

eller
DCK 2640 Else & Helge Poulsen

Tlf. 8692 8134/2892 3634, 
helge.poulsen@mail.tele.dk 

eller på 
www.dck.dk

Kørselsvejledning:  
Kør ad hovedvej 13, drej af ved Engesvang, 
følg skiltet ved Kroen. Kør ad hovedvej 15, drej 
mod Funder Kirkeby, følg skiltet ved kirken.

JULESTÆVNE
på Hesselhus Camping den 3.-5. december 2010

Traditionen tro, holder Kreds Jylland 
atter julestævne, den 3.-5. december 
på Hesselhus Camping, Moselundsvej 

30, Funder, 8600 Silkeborg.

Program:
Fredag: Ankomst.
Kl. 20.00: Fælles hygge i samlingsstuen 

med egen kaffe og brød.
Lørdag kl. 10.00: Standerhejsning.

Der er derefter mulighed for at samle de-
korationsmateriale i den nærliggende skov.

Kl. 13.30: Vi mødes i samlingsstuen til gløgg og 
æbleskiver, der laves juledekorationer, dan-
ses om juletræet, vi har også aftale med Ju-
lemanden og hans kone om at komme forbi.

Kl. 18.00: Spisning samlingsstuen.
Menu: Flæskesteg med tilbehør, Ris a`la 
mande med kirsebærsovs, medbring selv 
drikkevarer.

Søndag kl. 11.00: Standerstrygning.

Priser:
Stævnegebyr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 100,-

Middag: 
Pr. voksen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 125,-
Børn 5 -12 år   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 60,-
Børn under 5 år .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .gratis
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www.aarhus-caravan.dk

ApS

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

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

1/1-31/12
693

Alle er velkommen!

Fra onsdag den 29. december kl. 12.00 er 
der ankomst, torsdag og fredag fortsættes der 
med indkøring til de sidste er ankommet, der 
bliver muligvis fælles kaffebord torsdag aften, 
og samtidig vil der være stævneindbetaling.

Program
Fredag kl. 9.30: Standerhejsning.
Kl. 10.00: Salen pyntes til om aftenen, de 
der har lyst må gerne hjælpe til. Og når vi er 
færdig med at pynte salen, vil der blive serve-
ret Gullaschsuppe i det fri, kl. ca. 12.30.
Kl. 17.45: Vi mødes til Dronningens Nytårs-
tale. Derefter er der det store ta’ selv bord, 
med det, vi har aftalt ved tilmeldingen. 
Kl. 24.00: Vi skåler det nye år ind med cham-
pagne, og de der har noget, der skal fyres af, 
går ud og gør dette, derefter er der dans til 
kl. ?
Ca. kl. 01.00: Der vil blive serveret natsuppe.

Lørdag kl. 11.30: Standerstrygning.
Kl. 12.00: Vi spiser rester, og herefter er der 
afrejse.

Husk: Tilmelding senest 
den 15. december

Tilmelding kun til Ruth & Jacob på tlf. 9712 
6597. Det er også her, I aftaler, hvad I skal 
lave af mad til nytårsaften.

Adressen på Forsamlingshuset er Stokkild-
hovedvej 3, 7400 Herning.

Priser
Stævnegebyr pr. person inkl. overnatning i 
alle dagene i egen vogn.  .  .  .kun kr. 150,-
El pr. døgn (kun til lys og lader)   .  . kr. 10,-
Der er mulighed for bad, pris  .  .  .  .  .kr. 5,-

Kørevejledning
Vej 184. 3 km mod syd til Lind, ved Super 
Brugsen køres efter Nr. Kollund, for enden af 
vejen drejes til højre. Når vejen deler sig, hold 
da til venstre, så er det kun at finde nr. 3.

Vel Mødt.
DCK 750 Ruth & Jacob Kjærsgaard

Tlf. 9712 6597

NYTÅRSSTÆVNE
Den 29. december 2010 til 1. januar 2011

SE HERSE HER
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Knaus har altid kunne bryste sig af at have 
nogle af markedets flotteste autocampere, og 
den påstand sætter Sun Liner serien en tyk 
streg under. Gennem de sidste par sæsoner 
har Knaus’ helintegrerede Sun Liner serie vakt 
begejstring blandt de danske autocamperkun-
der, og PB Autocamper i Allingåbro, har da 
også solgt flere af disse modeller i år. 

Topmodellen i SUN LINER serien er den 
imponerende 800 model, en rullende feriebo-
lig, som leveres i to forskellige grundplaner, 
en med enkeltsenge, og en med Queens bed. 
Begge modeller er med hæve-seng, så der 
bliver plads til en stor “garage” under. SUN 
LINER bliver bygget på en ALKO ramme, og 
Fiat leverer den solide motor, som i 800 se-
rien er en 3,0 Multijet med 160 diesel hk. 

Når man træder ind i den flotte SUN LINER, 
oplever man straks, at der her er tale om en 
helt unik autocamper. Udstyr og finish er i selv 
de mindste detaljer af højeste kvalitet og i et 

tidløst design. Det 
mørke og varme dekor 
giver en følelse af eks-
klusivitet, og de ele-
gante møbler udstråler 
lækker komfort. 

Hos PB Autocamper i 
Allingåbro kan man 
netop nu opleve den 
flotte SUN LINER 800 
LEG, som er topmodel-
len med enkeltsenge. 
Knaus autocamperen er 
spækket med lækkert 
udstyr og pakker, så som den seriemæssige 
ALDE varme, lækkert læder betræk, og en 
smart elektronisk betjent hejseseng over fø-
rerhuset samt klimaanlæg i bo-delen og gour-
met køkken. Dertil skal nævnes at den selvføl-
gelig står i Champagne – Metallic og med 
Alu-fælge. 

“Der er tale om en ægte luksus line, og 
interessen for lige netop denne model er ret 
stor,” udtaler Peter Borup, indehaver af PB 
Autocamper, som er landets eneste KNAUS 
autocamper forhandler. Udover den nye flotte 
SUN LINER kan man også se flere af de lækre 
KNAUS autocamper, og den store nyhed fra 
KNAUS, en SKY WAVE med hejseseng. 

Se mere om Knaus autocampere på 
www.knaus-autocampere.dk

Red.

pressemeddelelse

SUN LINER 800 er det ypperste fra KNAUS.

Et kig gennem en SUN LINER 800 frister. 

Det lækre køkken i 
SUN LINER 800 er en 
oplevelse i sig selv.

SUN LINER FRA KNAUS
– rejsekomfort i absolut topklasse
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EN HELT ANDEN 
FORNEMMELSE!
I januar måned købte vi en nyere camping-
vogn. Vi ville gerne have en vogn med ende-
badeværelse, og det fik vi ved købet. Men vi 
synes ikke den føltes så godt at have efter 
bilen, som vores “gamle” vogn. Den nye hop-
pede og vred sig, følte vi. Men selvfølgelig er 
det en længere og bredere vogn, vi nu har, og 
det skulle vi vel også vænne os til. 

Søren er en stædig mand, når det gælder 
sådanne ting og læste og forhørte sig på alle 
mulige måder. Han pløjer alle blade vi får ind 
ad døren om camping igennem og er eminent 
til at huske, hvad han har læst. Så de gamle 
blade blev hevet frem og artikler om problemet 
fundet frem. Og da vi så skulle holde ferie og 
den skulle foregå i Jylland, lavede vi en aftale 

med Lageri-Schmidt i Haderslev, om at han 
skulle måle vognen ud. Vi fik også at vide at 
det er et alment problem for de tungere vogne, 
at de ikke er sporet rigtigt.

Det var en god ide! Højre hjul kørte hele 9 
mm til venstre og venstre hjul 4 mm til højre!!! 
Det svarede til vi pløjede på ski – hele tiden! 
Det har slidt gevaldigt på dækkene og tænk et 
overforbrug af det dyre brændstof! Det ko-
stede også at få rettet op på skaden, og nye 
dæk skal vi også have.

Men det var godt nok en helt anden fornem-
melse at køre videre fra Haderslev med cam-
pingvognen efter bilen!

DCK 2175 Sanne og Søren Christiansen
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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

KAI’S CARAVANKAI’S CARAVAN
Kør til Ejby - det betaler sig!

Kom ind og se de sidste nye skud
på stammen: Cabby Caienna 2011
og Knaus Südwind Exclusive 2011

De sidste 2010 modeller sælges
nu inklusiv gratis Mover!

Kai’s Caravan · Algade 74-76 · 5592 Ejby
Caravan, tlf. 64 46 26 46 · Isenkram, tlf. 64 46 28 48
WWW.KAIS-CARAVAN.DK
Åben: mandag, onsdag, torsdag kl. 9-17.30 (tirsdag lukket).
Fred. kl. 9-18 · Lørd. kl. 10-13 · Sønd. kl. 11-16

Eget værksted:
Er skaden sket, eller skal
din vogn klargøres eller
have monteret eks-
traudstyr som f.eks.
Mover, aircondition osv.,
så kontakt Morten på
værkstedet.
Vi udfører alle former
for forsikringsskader.
Kom ind med vognen…
- så klarer vi resten!
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 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

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



Kvinderne sidder på passagersædet, 
når ferien foregår i campingvogn, viser 
ny undersøgelse fra FDM camping.

Der er ikke meget ligestilling bag rattet, når 
danskerne sætter campingvognen bag på bi-
len. En undersøgelse, som FDM camping har 
fået foretaget, viser, at det i otte ud af ti tilfælde 
er manden (78%), der sidder bag rattet, når 
der hænger en campingvogn bag på bilen. 

Kun i 5% af tilfældene er det kvinderne, der 
har ansvar for at styre bilen, mens tjansen på 
førersædet deles (7%) eller overlades til andre 
(10%) i resten af tilfældene.

“Det er en rigtig god idé at være flere om 
at køre, når man skal køre i længere tid, da 
det er umuligt at bevare koncentrationen, 
hvis man sidder for længe bag rattet. Så risi-
kerer man heller ikke at strande et sted, hvis 
der opstår sygdom. Og kvinder er ligeså 

gode til at køre campingvognen som man-
den”, siger chefinstruktør Søren Holten Ja-
cobsen fra FDM Sjællandsringen.

Undersøgelsen viser også, at rigtig mange 
campister er nervøse for, at campingvognen 
kommer i slinger. Mere end hver tredje (37%) 
svarer således, at de er nervøse for at komme 
i slinger. Desuden svarer især kvinderne, at de 
overlader rattet til deres mand, fordi de ikke tør 
køre med campingvognen. Derfor råder FDM 
også campister til at træne deres køretekniske 
evner på et køreteknisk kursus inden camping-
ferien. 

“Der er ikke noget lovkrav om, at man skal 
på køreteknisk kursus med sin anhænger, 
når man blot har et almindeligt kørekort til 
personbil. Men vi oplever alligevel mange 
efterspørge det. Derfor er vi fra i år begyndt 
at tilbyde køretekniske kurser for campister, 
hvor man lærer at håndtere sit vogntog i kri-
tiske situationer – under trygge forhold – så 
man trygt kan køre af sted på ferie med cam-
pingvognen”, siger Søren Holten Jacobsen.

Han understreger, at både mænd og kvin-
der kan deltage på kurserne, og at alle får stort 
udbytte af kurset. På kurserne, som varer 6 ti-
mer, lærer man alt fra parkering med camping-
vognen til bremse- og undvigemanøvre med 
campingvognen på både tør og glat vej.

Undersøgelsen er foretaget af analyseinsti-
tuttet Catinét for FDM camping. 503 campister 
har deltaget i undersøgelsen.

Set på fdm.dk

MANDEN KØRER 
CAMPINGVOGNEN TIL 

FERIEMÅLET

pressemeddelelse

Det er mændene, der kører campingvognen, 
viser undersøgelse fra FDM camping.

På et køreteknisk kursus for campister lærer man 
at håndtere campingvognen i kritiske situationer.
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RESULTATLISTE 

FRA KARUP
I forbindelse med Kreds Jyllands manøvre-
stævne i Karup i august, blev følgende resul-
tater opnået.

 
BRONCE:
DCK 4087 Jens Jensen, Sæby
 
SØLV:
DCK 2602 Per Hunnerup, Tranbjerg
DCK 2774 Thorkild Jensen, Brande
 

GULD 5: (ELITE)
DCK 1623 Vagn Larsen, Galten
 
GULD 6:
DCK 2016 Jørn Jacobsen, True 
 

Manøvreafdelingen Kreds Jylland 
ønsker deltagerne tillykke med 

resultaterne.
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Se et af Danmarks største udvalg af Kabe i Roskilde

PJ Caravan: Københavnsvej 277, 4000 Roskilde  - Tlf. 46 75 71 29
Åbent hverdage fra 10.00 til 17.30,

lørdag fra 10.00 til 15.00 
NB! Lukket lørdag fra 6. november til 1. januar 

søn-og helligdage fra 11.00 til 16.00

Roskilde 

Se mere på www.pj-caravan.dk
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Gør drømmen til virkelighed. 

Vi har brugte Kabe campingvogne fra 100.000 kr., og

over 30 modeller med centralvarme at vælge imellem
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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

SpecialsyedS

Syning af  
gardiner

sengetæpper

Specialsyede spring-
madrasser efter mål

e
-

Sp
mm

Ombetrækning 
af hynder

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



Efter en dejlig lang sommerferie i bla. Kroa-
tien, så vi nu frem til at skulle opleve endnu 
et dejlig høsttræf. Denne gang i Dresden 
sammen med gode campingvenner fra både 
Norge, Sverige og Danmark. Forventningerne 
var store, og mon ikke de blev indfriet. Inger 
og Jørgen Friis havde overgået sig selv endnu 
en gang. 

Vi ankom fredag til “Campingplatz Dresden- 
Mockritz” en dejlig plads med fine sanitære 
forhold – og ikke mindst meget flinke og hjælp-
somme campingværter. Lørdag kl. 17 var der 
åbning af stævnet, hvor Inger & Jørgen bød 
velkommen og orienterede os om forskellige 
praktiske ting omkring stævnet. Herefter var 
der sildebord i et stort telt, indkøbt til lejlighe-

den af campingpladsen, så vi kunne nyde det 
skønne sildebord i tørvejr. Det blev en festlig 
aften med masser af sang, musik og festlig 
stemning. Hermed var stævnet sat i gang på 
bedste vis.

Søndag var vi på en guidet bustur rundt i 
Dresden, hvor vi sluttede af med at spise fro-
kost på restaurant “PulverTurm an der Fraun-
kirche”. Her fik vi kæmpeportioner af dejlig mad 
serveret af stedets “Magde und Grenadiere”.

Mandag var til fri disposition, så her var der rig 
lejlighed til at tage Dresden i nærmere øjesyn.

Egentlig tænkte vi, at Dresden måtte være 
en by som mange andre smukke europæiske 
storbyer – men den er anderledes, især fordi 
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Torsdag aften kl. 17 skulle vi med busser til 
Pirna, hvor Inger havde fundet et gammelt 
bryggeri, som samtidig et godt spisested. Her 
blev der holdt festaften med dejlig mad og 
drikke med efterfølgende musik og dans. En 
rigtig fin aften.

Fredag var der standerstrygning, hvor vi tog 
afsked med hinanden og takkede Inger og Jør-
gen samt deres hjælpere for et dejligt stævne.

For os, som først skulle køre lørdag, havde 
campingværten arrangeret en fælles grillfest i 
teltet, hvor der nok engang blev spillet og sun-
get.

Lørdag gik turen hjem efter endnu et flot 
høsttræf.

En stor tak til Inger & Jørgen Friis 
skal lyde fra 

DCK 265 Ester & Bent Madsen 

den med vanlig tysk grundighed er genopbyg-
get så flot efter anden verdenskrigs omfat-
tende ødelæggelser.

I de dage, der var til fri disposition, så vi bl.a. 
Frauenkirche byens vartegn, som også  blev 
jævnet med jorden under krigen, den histori-
ske bygning Zwinger en fantastisk kulturattrak-
tion, fæstningen Kønigstein og DDR museum 
Pirna, hvor man fik et fint indblik i DDR borger-
nes hverdag.

Vi må endelig ikke glemme den efterhånden 
traditionsrige kartoffelfest, hvor alle mændene 
startede med at skrælle spandevis af kartofler, 
hvorefter der blev fremtryllet kartoffelretter i alle 
afskygninger. Det blev til nok en fin aften.

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

www.gronninghoved.dk · info@gronninghoved.dk
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SAMARBEJDS-
PLADSER 2010
MED VINTER ÅBEN

Betyder der er vinteråbent 

Betyder der er vinteråbent efter aftale 

REGION NORDJYLLAND
Bygholm Camping og Motel 659 www.bygholmcamping.dk

Dokkedal camping 835 www.dokkedal.dk-camp.dk

Himmerland Camping- og Feriecenter
 927 www.camping-himmerland.dk

Safari Camping 915 www.safari.dk-camp.dk

Sindal Camping 966 www.sindal-camping.dk

Sølyst Camping 832 www.soelyst.dk-camp.dk

Tolne Camping 967 www.tolne-camping.dana7.dk

REGION MIDTJYLLAND 
Campwest 528 www.campwest.dk

Velling Koller  759 www.velling-koller.dk

Århus Camping  963 www.aarhusnord.dk

REGION SYDDANMARK 
Augustenhof Camping  434 www.augustenhof.dk-camp.dk

Ballum Camping  405 www.ballum-camping.dk

Gudenå Camping 778 www.gudenaacamping.dk

Hampen Sø Camping  619 www.hampensoecamping.dk

Holme Å Camping  474 www.holmeaacamping.dk

Kolding Citycamp  361 www.koldingcitycamp.dk

Kruså Camping  426  www.krusaacamping.dk

Langelands Camping  332 www.llcamp.dk

Ådalens Camping 485 www.adal.dk

Årø Camping 381 www.aaro-camping.dk

REGION SJÆLLAND 
Rosenholm Camping 039  www.rosenholm.dk-camp.dk

Vejby Strand Camping 218 www.vejbystrandcamping.dk

Byaasgaard Camping  www.byaasgaard.dk

Gedebjerg Camping 122  www.gedebjerg.dk

Lægårdens Camping 161 www.laegaardenscamping.dk

Saltbæk Camping 128 www.kalundborg-camping.dk

Top Camp Feddet 156 www.feddetcamping.dk

Minus helligdage, sommer- og efterårsferien

SAMARBEJDSPLADSER FDM 
Billund 606 www.fdm.dk

Bjergestrand 135 www.fdm.dk

Holbæk Fjord Camping  116 www.fdm.dk

SAMARBEJDSPLADSER DCU 
Absalon Camping 006 www.camping-absalon.dk

Hesselhus Camping 747 www.camping-hesselhus.dk

Hornbæk Camping 20 www.camping-hornbaek.dk

Mols Camping 711 www.camping-mols.dk

Odense Camping 241 www.camping-odense.dk

Skovly Camping 870 www.camping-skovly.dk

Vorbasse Camping 475 www.camping-vorbasse.dk

SAMARBEJDSPLADSER NORDEN 
Rabatsatser på CC’s pladser i Sverige er lig med svensk medlemspris 

Sälen Camping

Idre Fjäll Camping www.caravanclub.se

SAMARBEJDSPLADSER ØVRIGT
Triocamp Prag  www.triocamp.com

Camping Kawan Mitte DE   www.campingkawanmitte.eu
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1  Husk at have samme type dæk på bil og cam-

pingvogn. Mange glemmer desværre at skifte til 

vinter- eller pigdæk på campingvognen.

2  Er der batteri monteret i din campingvogn, kon-

troller at det virker 100%, før du kører hjemmefra.

3  En elektrisk motorvarmer gør stor gavn, når det 

fryser 10º om natten, og er lykken, når det fryser 

25º. De fås fra ca. 800 kr. og opefter.

4  Husk at stoppe en gang imellem og gå ud på 

vejen for at se, om du kører på en tør vej med 

fygesne eller på ren is og sne.

5  Husk at holde campingvognens baglygter fri for 

fygesne.

6  Kør altid efter forholdene og pas især på med at 

køre for stærkt, også selv om lokalbefolkningen, 

der er vant til vinterføre, kører meget stærkere.

7  Lad aldrig håndbremsen på bil eller campingvogn 

være trukket i frostvejr. Varme bremser udskiller 

fugt, når de afkøles, og så fryser de fast. Det kan 

let blive svært at få løsnet dem igen. Har turen 

til campingpladsen været hård, så lad bremserne 

køle af, evt. ved at køre lidt frem og tilbage indtil 

de er kolde, inden du sætter vognen på plads for 

en uge. 

8  Er bremserne frosset fast, kan de måske løsnes 

med en spand varmt vand. Men kør en tur med 

det samme, så vandet ikke fryser dem endnu 

mere fast. Er det muligt, så lån eller lej evt. en 

opvarmet hal eller garage, så de kan blive tøet 

helt op. Det er livsfarligt at køre med defekte 

bremser, også om vinteren.

9  Løft viskerne når du parkerer, så fryser de ikke 

fast til forruden. Fryser det mere end 10º, og er 

ruden ikke våd, er det ikke nødvendigt.

10  Husk at have ekstra tæpper med i bil og cam-

pingvogn. Så kan du holde varmen indtil hjæl-

pen kommer frem.

11  Husk altid at have kost og skovl med i bilen ved 

vinter-camping. Selv små fastkørsler kan over-

vindes ved hjælp af godt værktøj.

12  Læg en skridsikker måtte uden for campingvog-

nen, så er ind- og udstigning er mere sikker.

13  Når du går rundt, så gå i sneen. Går du på de 

blanke pletter, går du gerne på rent is, og her 

står du ikke så fast, som i sneen. 

14  Husk at have masser af klodser med hjemmefra. 

Især hvis enheden skråner meget, kan der blive 

brug for mange klodser.

15  Brug evt. ekstra bærefødder/bukke under cam-

ping-vognens vanger for at sikre en ekstra stabil 

opsætning af campingvognen.

16  Når du parkerer campingvognen på enheden, 

så skrab alt sneen væk, så du holder direkte på 

jorden. Hvis det tøer i løbet af dagen, så står 

vognen skævt om aftenen. Er der meget sne, så 

brug så store klodser så muligt. Det er bedre, 

at det er klodserne, end campingvognens støt-

teben, der fryser fast. Fastfrosne klodser kan 

enten forlades, tøes fri med varmt vand eller 

slås fri med en mukkert.

17  Ved kraftigt snefald er der stor risiko for at sneen 

kommer til at dække for skorstenens udblæs-

40 TIPS 
TIL VINTERCAMPING

Første gang du skal på vintercamping gælder det om at være så velforberedt som 
muligt. Det er ikke sjovt at stå i 10º kulde og finde ud af, at vinterforteltet ikke kan 
slås op, eller at vandtanken er én stor isklump. Her er samlet 40 af de mest almin-
delige tips, der alle kan gøre vintercampingturen nemmere.

››››
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28  Læg aldrig sne op mod campingvognens sider 

for at standse træk under den. Sneen kan fyge 

ind og stoppe ventilationsriste og luftindtag til 

gasovnen.

29  Luk aldrig lofts- og gulvventiler med klude el-

ler andre materialer. De er en del af vognens 

sikkerhedsudstyr, og skal sikre mod kuliltefor-

giftning.

30  Sner det kraftigt, der hvor du tager hen, så an-

skaf evt. en markise i aluminium til forruden. Så 

skal du ikke hele tiden ud for at feje sne væk.

31  Kører varmeapparatet kun på gas, kan en auto-

matisk gasomkobler sikre mod en morgenfros-

sen vogn.

32  Har du centralvarme, så husk at få kontrolleret 

niveau og frostbeskyttelse i anlægget.

33  Er der 230 volt på campingpladsen, så husk på, 

at: 16 Amp. giver mulighed for at trække 3680 

Watt. 10 Amp. giver mulighed for at trække 

2300 Watt. 6 Amp. giver mulighed for at trække 

1380 Watt. 

34  Hvis du bruger el-patronen i dit centralvarmean-

læg, så husk at lægge enten 1000, 2000 eller 

3000 watt til vognens øvrige varmeforbrug.

35  Hvis du har UltraHeat i din campingvogn, så 

husk at lægge enten 500, 1000 eller 2000 watt 

til vognens øvrige forbrug. 

36  Suppleres varmen i din vogn med en elektrisk 

blæser, så husk at overholde brandsikkerheds-

afstanden og lægge enten 1000 eller 2000 

watt til vognens øvrige forbrug.

37  Forteltets pløkker kan sjældent bankes i jorden 

uden at gå i stykker. Problemet løses bedst ved 

at bore for med en kraftig boremaskine.

38  Læg bare sne langs vinterforteltets græskant. 

Det holder på teltet og minimerer træk inde i 

det.

39  Vent med at spænde forteltet helt ud til aller-

sidst. Kontrol opspænding jævnligt, især efter 

en dag med solskin og efter blæsevejr.

40  Anskaf en vinterforstærkning til dit fortelt, hvis 

du skal på vinterferie, hvor det sner kraftigt.

Set på Campingferie.dk

ningshul. Monter derfor altid en skorstensfor-

længer om vinteren. Det er livsfarligt at opholde 

sig i en campingvogn med tændt gasovn og til-

stoppet skorsten.

18  En to trins trappe gør ud og indstigning af cam-

pingvognen lettere. Især når du er pakket godt 

ind på grund af vinterkulden.

19  Fyld aldrig vandtanken helt op. Vand udvider 

sig, hvis det fryser til.

20  Er vandtanken frosset til, så tænd ikke for vand-

pumpen, da dens skovlhjul kan gå i stykker. 

Hvis du venter til den er tøet op, er der stor 

chance for at pumpen stadig virker.

21  Er vandtanken frosset helt til, tøs den lettest op 

ved at hælde en eller flere spande varmt vand 

i den. Brug aldrig varmeblæser eller anden di-

rekte varmekilde. Alternativt kan du afmontere 

tanken og sætte den ind i en varmestue til den 

er tøet op.

22  Er vognens forskellige spildevandsrør sat sam-

men til et samlet afløb, og er de ikke frostsikret, 

skal de skilles ad før du kommer ud i frostvejr. 

Gør det i god tid, f.eks. efter den sidste efter-

årstur. Så kan vand fra køkken, toiletrum og bru-

sebund løbe direkte ned i en spand. Selv om 

rørene kan sikres med varmetråde, så kan du 

ikkevære sikker på at de er frostfri ved 20º frost.

23  Husk ekstra spande til afløbene. Om sommeren 

er åbne spande forbudt på de fleste camping-

pladser. Om vinteren er de derimod en nødven-

dighed, med mindre du har monteret en opvar-

met spildevandstank i campingvognen.

24  En frossen spildevandsspand tømmes lettest 

ved at skyllemed vand (gerne varmt) langs si-

derne. 

25  En ”spildevandsisklump” skal lægges på den 

dertil indrettede rist, ikke i afløbscisternen.

26  Frosthårde spande flækker eller splintres hvis 

du forsøger at sparke eller slå vandet ud af 

dem. 

27  Hæng elkabler op, så de ikke ligger på jorden 

og fryser fast. Er dette ikke muligt, så flyt rundt 

på dem flere gange om dagen. Brug evt. snor 

til at binde kablerne op mellem træer og pæle.

››››
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GASSLANGE
En advarsel til dem der bruger Q 100 / Q120 
grill fra Weber, vores søn Mads fandt ud af vo-
res gasslange som eller så pæn ud var utæt 
der kom gas ud.

Gasslangen var stemplet 2005 og af fabri-
katet  HUTCHINSON og var ikke falmet eller 
bar tegn af den var mør, men ved at bøje den 
kunne revnedannelse ses, vi har haft grillen fra 
ny i sommer 2006, altså kun 4 år gammel.

Vi har også en Q200 hjemme og dens slange 
var også af fabrikatet  HUTCHINSON og står i 
vores skur når den ikke bruges den er godt 3 
år gammel og den havde også revnedannelse 
på en 2007 slange.

Derfor tror jeg at den type gasslange er af dår-
lig kvalitet.

ADVARSEL OM:

Så derfor har I en Q gasgril så tjek jeres 
Gasslange og er der den mindste revnedan-
nelse så skift slangen for jeres egen skyld.

Med sikker gasgrill hilsen 
DCK 3269 Sven Kristiansen
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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!

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

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
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KARTOFFELKLÖDEL (Klassisk) 

750 g kartofler
100 hvedemel
1 æg
Salt
Reven muskat (kan udelades)
1 spsk. smør el. margarine
Toastbrød

Kog kartoflerne i 20-25 min. Kartoflerne pil-
les mens de er varme og kommes igennem 
kartoffelpresseren.

Ælt kartoflerne med mel, æg, salt og mu-
skat. Brødet skæres i terninger. Smelt smørret 
i en pande og rist brødet gyldent.

Form med melede hænder kartoffeldejen til 
klödel (kugler) og tryk nogle brødterninger i 
hver klödel. Kom kartoffelklösserne ned i rige-
ligt saltet kogende vand, lad vandet koge op 
igen og lad klöderne simre (vandet må kun 
bevæge sig lidt) i ca. 15-20 min.

KARTOFFELKLÖDEL (Halv rå og halv kogte)

750 gr. kogte kartofler (fra dagen før)
500 gr. skrællede rå kartofler
1 æg

65 gr. hvedemel
1 tsk. salt

Kom kogte kartofler igennem kartoffelpres-
sen. Riv de rå kartofler ned i en skål med vand 
og pres dem så ud i et rent klæde (f.eks. et 
viskestykke) og bland dem med de kogte 
kartofler.

Ælt kartoflerne med æg, mel og salt. Form 
18 klödler (kugler) med melede hænder. Kom 
kartoffelklöderne ned i rigeligt saltet kogende 
vand, lad vandet koge op igen og lad klöderne 
simre (vandet må kun bevæge sig lidt) i ca. 
15-20 min.

SAUERKRAUT (surkål) grundopskrift

100 gr. røget flæsk (bacon)
1 spsk. olie
1 -2 æbler (syrlige)
2 -3 løg
500 gr. sauerkraut (dåse el. glas)
1 laurbærblad
5 enebær
½-1 tsk. kommen (kan udelades)
½ tsk. sukker
¼-½ liter æblesaft
¼-½ liter hvidvin (som erstatning i grøns-
sagsbouillonen)

Skær baconen i små tern. Kom olie i en gryde 
og steg baconen deri.

Skræl æbler og løg, skær dem i tern og lad 
dem stege lidt sammen med baconen. Sauer-
kraut, krydderierne, æblesaften og vinen tilfø-
jes. Sauerkrauten koges ved svag varme i ca. 
40 min.

DCK 1254 Inger & Jørgen Friis

Velbekommen

DCK medlemmer der deltog i årets Høsttræf i Dresden, kan her få de to opskrifter på klödel.

HJØRNETHJØRNET
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Velkommen
TIL NYE MEDLEMMER!TIL NYE MEDLEMMER!

4100  Lis & Benny Niels Petersen, 
4440 Mørkøv

4101  Susanne & Alex Søgaard Kjær, 
4590 Fønneslev

4102 Knut A. Ruud, N-2100 Skarnes

4103  Barbro & Bengt Josefsson, 
S-65468 Karlstad

4104  Inger & Ingemar Olsson, 
S-45796 Lur

4105  Pia & Jesper Petersen,
 4660 St. Heddinge

4106  Hanne & Jens Hjermitslev, 
9800 Hjørring

4107  Hanne & Tom Henriksen, 
4160 Herlufmagle

4108  Anette Pedersen & Aage Knøfler, 
4300 Holbæk

4109 Anja & Finn Wittrup, 4330 Hvalsø

4110  Susanne & Michael Bach Olesen, 
7550 Sørvad

4111  Carina Levinsohn & Thomas 
Riemann, 2791 Dragør

4112  Kirsten & Kaj A. Knuz, 
2620 Albertslund

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

Familie- og børnevenlig, tæt ved fin 
sandstrand•Specialpriser for 

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

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

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

internet•Indendørs svømmepøl•Rekvirer 
gratis farvebrochure.

CAMPING VILANOVA PARK
Kamma Vang
Apartado 64

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

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

Besøg denne dejlige  
fire-stjernet ferieplads. 

Garraf Bjergkæden sikrer et 
mildt klima året rundt. 
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HUSKE LISTEN
LANDSSTÆVNER OG 
UDLANDSTURE:
2010
05.11 - 07.11 ..........Stiftungfest D.T Nordtoft

2011
11.02 - 13.02 ................................... Ferie i Bella

25.02 - 27.02  ...................Ferie for Alle i Herning

19.05 - 22.05 ....................... Landstævne på Fyn

10.06 - 13.06 ....................... Dansk/Tysk stævne

10.07 - 16.07 ...................NCT 2011 i Nyborg
05.08 - 14.08 ....................... F.I.C.C. Rally i Prag

08.09 - 11.09 .................................Elmia messe

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

05.11 - 07.11 .........Manøvrestævne, Tisvilde
26.11 - 28.11 .............................. Julestævne

2011 
11.02 - 13.02 ................................... Ferie i Bella 

Februar .....................................Mad/grand-Prix 

04.03 - 06.03 .................Fastelavn på Skamstrup

11.03 - 13.03 ...................Kredsgeneralforsamling

08.04 - 10.04 ..............................Forårsmanøvre

Maj ......................................Ølfest på Carlsberg

Juni .......................................... Glatførerkursus

10.07 - 16.07 .......................... NCT 2011 i Nyborg

11.10 - 13.10 ..............Lang efterårs tur til Bornholm

04.11 - 06.11 ............. Manøvrestævne i Tisvildeleje

KREDS JYLLAND:
Formand:  Jørn Jacobsen

Truevej 23, True, 9550 Mariager

Tlf. 4831 8867 eller 2144 4301 

e-mail: jylland@dck.dk

2010
12.11 - 14.11 ...................... Ståbanko, Børkop
03.12 - 05.12 ............................. Julestævne
10.12 - 12.12. ..............................Julefrokost
30.12 - 01-01.2011 ................Nytårsstævne i 
 Nr. Kollund
2011 
28.01 - 30.01 .................Bowlingstævne i Kolding

25.02 - 27.02 ...................Ferie for Alle i Herning

SKAMSTRUP:
 Grydebjergvej 32, Skamstrup

 4440 Mørkøv 

 e-mail: skamstrup@dck.dk

2010
12.11 - 14.11 ..........Hygge-hobbystævne nr. 4 
26.11 - 28.11 ................................ Julehygge 
30.12 - 02.01.11 .............................Nytårsstævne

2011 
28.01 - 30.01 .................... Hygge Hobby Stævne

19.08 - 21.08 ..................................Sommerfest

30.10 - 02.11  ....................................Halloween

De med fed markerede stævner kan læses på 

www.dck.dk 
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snowboy lux

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

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

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

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

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

• Bundmål: 240 x 180 cm

• Stativ: Zinox stålrør

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


